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Bakgrunn for spørreundersøkelsen 
• Bacheloroppgave med problemstillinger knyttet til målsetninger i prosjektet  

 

• Økt interesse og kunnskap? 

• Økt status å jakte småpredatorer? 

• Økt tilrettelegging for jakt på småpredatorer? 

• Økt jaktrykk på småpredatorer og redusert jakttrykk på matnyttig 
småvilt?  

• Effekt av tiltakene?  
 

 



Deltagelse i prosjektet 



Har du deltatt eller deltar du som jeger i prosjektet? Det vil si har du 
deltatt i fellingsbørsen, eller deltatt i aktiviteter i regi av prosjektet? 



Økt kunnskap, interesse og status? 



Har din kunnskap (om jakt-, og fangstmetoder, de forskjellige artene, 
behandling av felt vilt) rundt smårovviltjakt økt siden prosjektet startet 
høsten 2011? 



Har din interesse (i de forskjellige jakt-, og fangstmetodene, de 
forskjellige artene, behandling av felt vilt) i smårovviltjakt økt siden 
prosjektet startet høsten 2011? 



Har statusen/prestisjen av å jakte og fange smårovvilt økt, og er det 
mer jakt på smårovvilt i Stjørdal kommune siden prosjektet startet 
høsten 2011? 



Hvilken type jakt? 



Hvilken type jakt bruker du som jeger mest tid på gjennom jaktåret? 



Hvilken type jakt bruker du som jeger mest tid på gjennom jaktåret? 
 Deltatt i prosjektet 

  

 Ikke deltatt i prosjektet 

65% 

20% 



Bestandsendringer i Stjørdal? 



Har du merket en endring i bestanden av smårovvilt i Stjørdal 
kommune de siste fem årene? (flere svaralternativ mulig) 





Har du merket en endring i bestanden av jaktbart småvilt (rype, 
skogsfugl og hare) i Stjørdal kommune de siste fem årene? 



 Deltatt i prosjektet  Ikke deltatt i prosjektet 

  

småvilt 



Har du merket en endring i bestanden av rådyr i Stjørdal kommune de 
siste fem årene? 



 Deltatt i prosjektet  Ikke deltatt i prosjektet 

  

rådyr 



Skuddpremie? 



Ville du ha brukt mer tid på smårovviltjakt hvis du fikk utbetalt 
skuddpremie? 



Ville du ha brukt mer tid på smårovviltjakt hvis du fikk utbetalt 
skuddpremie? 
 Deltatt i prosjektet  Ikke deltatt i prosjektet 



Favoritt tiltak i prosjekt? 



Hvilke tiltak har du som jeger hatt mest nytt og glede av i prosjektet? 
(flere svaralternativ mulig) 

6 av 10 
fellesskap / være del av 
prosjekt / dele informasjon 



Hvorfor ikke deltatt? 



Hvis du som jeger fra Stjørdal kommune ikke har deltatt i prosjektet, 
hvorfor har du ikke deltatt? (flere svaralternativ er mulig) 

9 skyter smårovvilt utenom prosjektet 
4 dårlig tid 
2 for lite informasjon 
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Innspill og merknader 

• Mye ros!  

• Gjerne felles jaktkort for kommunen, mer informasjon om hvor man kan jakte 

• Flere åteplasser på fjellet 

• Mindre småviltjakt  

• Flere mårfeller til utlån 

 


