
Høringsuttalelse om nasjonal ramme 
for vindkraft: Verdal Jeger- og 
Fiskerforening 

Under følger uttalelse fra Verdal Jeger og Fiskerforening (VJFF) om NVEs forslag til 

nasjonal ramme for vindkraft. 

Om VJFF 

Verdal Jeger og Fiskerforening (VJFF) har ca. 730 medlemmer og har aktiviteter som blant 

annet laksefiske i Verdalselva, innlandsfiske, sjøfiske, hundedressur, leirdueskyting, 

jegerprøvekurs, ettersøk av skadet vilt og jaktprøver. Vi legger vekt på å være en synlig 

aktør i samfunnet, og våre tillitsvalgte har også verv på fylkes og nasjonalt nivå. Vi er en av 

landets største lokal jeger og fiskerforening og vi blir lagt merke til langt ut over kommunens 

grenser. 

Utad er vi kanskje mest kjent som en betydelig aktør i Verdalselva. Vi disponerer over 40 

fiskevald som vi leier av private grunneiere og vi har et godt tilbud av fiske til allmennheten. 

Folk fra hele Norge og hele Europa kommer til Verdal for å fiske laks på våre vald. Vi driver 

kurs med aktiv og human jaktopplæring på både småvilt og storvilt. Årlig arrangerer vi 

jegerprøvekurs, kurs i fluefiske, hundedressur, skyting og vi har ulike foredrag som er 

populære. Vi har en aktiv ungdomsgruppe og en veldig aktiv kvinnegruppe som aktivt 

benytter naturen til jakt, fiske og annet høstingsbasert friluftsliv. 

Generelt 

Utvikling av ny fornybar energi må kombinere klimahensyn med ivaretakelse av naturmiljøet, 

naturmangfoldet og friluftslivshensyn. Ved all utbygging av ny fornybar kraft skal det 

foreligge et oppdatert kunnskapsgrunnlag som sikrer at hensynet til naturgrunnlaget og jakt, 

fiske og friluftslivet blir ivaretatt. Ny satsing på fornybar kraftutbygging skal ikke legges til 

større sammenhengende naturområder eller viktige frilufts, jakt og fiskeområder og ikke 

lokaliseres til villreinens leveområder. Forringelse av naturgrunnlaget som leveområder for 

flora og fauna skal unngås. Ved utbygging av ny fornybar kraft med tilhørende veger og 

kraftlinjer skal det legges vekt på å minimalisere naturinngrep og det skal legges vekt på 

gode og fungerende kompenserende tiltak. 

Om nasjonal ramme for vindkraft 



Verdal Jeger og Fiskerforening ber om at det ikke åpnes for flere landbaserte vindkraftverk i 

norsk natur. For de landbaserte vindkraftverkene som har fått konsesjon må det 

gjennomføres nye konsekvensutredninger for å sikre at hensynet til naturgrunnlaget og 

friluftslivet, herunder jakt og fiske ivaretas. 

Trøndelag har allerede ofret mye natur til utbygging av industrianlegg for vindkraft.  
En eventuell utbygging vil være svært kontroversiell og vil bli møtt med motstand. 
 
VJFF 
Terje Vik Leder. 
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