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Lierne Viltforedling 
bygger ut 

Lierne Viltforedling AS er en bedrift med lang fartstid i 
Lierne. Med tilhold på Eidet i Nordli har de i mange år 
tatt imot og foredlet viltkjøtt, og da hovedsakelig 
reinkjøtt etter at reineierne i Nord-Trøndelag overtok 
som eiere i 2006. I 2013 satte de igang «Prosjekt 20 
millioner», med mål om å øke omsetninga fra 13 mill. til 
20 mill. Dette lyktes, og i 2015 omsatte bedriften for 22.4 
mill. Bedriften startet umiddelbart etter dette med 
«Prosjekt 40 millioner», og som prosjektnavnet gir bud 
om er det et mål om å vokse videre. 
Omsetnings- og produksjonsøkningen har ført til at 
bedriften nå bygger ut nytt fryselager på Eidet. Bedriften 
har valgt å bruke lokale entreprenører i 
utbyggingsarbeidet, og bidrar dermed til fullere 
ordrebøker for flere bedrifter i Lierne.

Lierne Viltforedling har de siste årene jobbet godt med å 
øke råstofftilgangen samt få på plass mer langsiktige 
avtaler. Dette har blant annet medført en treårsavtale 
med Grilstad AS. Selskapet tar også imot og 
videreforedler elg og hjort, i tillegg til rein.
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Hvorfor nyhetsbrev 

Lierne Næringsforening ønsker 
å bidra til å vise fram 
næringslivet i Lierne. Derfor 
har styret bestemt at foreninga 
skal ha som mål å sende ut et 
månedlig nyhetsbrev, med 
næringsnyheter, og stoff fra 
lokalt næringsliv og 
kommunen. 

Har du nyheter, eller saker fra 
din bedrift som du gjerne vil 
ha med i nyhetsbrevet? Vi blir 
glade for tips, så gi oss et hint 
med å sende en e-post til 
oykveli@gmail.som  

Årsmøte i Lierne 
Næringsforening 

Den 28. mars ble det avholdt 
årsmøte i Lierne 
Næringsforening. Foreningen 
ble etablert våren 2016, og har 
vært gjennom et oppstarts år 
hvor det er brukt en del tid på 
å finne formen, og hva en skal 
prioritere å drive med. 
Møteplasser, nettverk, bidrag 
til rekruttering og å være 
næringslivets talerør ble 
vedtatt som de prioriterte 
områdene for 2017 på 
årsmøtet. 

NÆRINGSLIV I LIERNE 
Nyhetsbrev fra Lierne Næringsforening 

- Blomdals Maskin v/Arnstein Blomdal arbeider for tiden med klargjøring av 
tomt for nytt fryselager.
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LiVERTEN med ny profil 

De gikk inn i SMB-utviklingsprogrammet som Li-Vert´n, 
og kom ut som LiVERTEN. I løpet av 2016 og våren 
2017 har LiVERTEN jobbet med en omfattende 
omprofilering, på alt fra hjemmeside, logo og navn, til 
inngangsparti og etterhvert inventar på servicestasjonen. 
-Det har vært en lang og spennende prosess, og vi er 

 
- Her ser vi det nye inngangspartiet til LiVERTENs restaurant i Sandvika 

veldig fornøyde med resultatet, sier daglig leder Roy Inge 
Bergli. -Å gjennomføre dette har kostet både tid og 
penger, men vi har fått god hjelp og økonomisk støtte 
både fra Lierne Utvikling og Innovasjon Norge. Når vi 
nå er ferdige med mesteparten av arbeidet, er det ingen 
tvil om at det har vært verdt det.  LiVERTEN 
oppfordrer flere til å jobbe mer med design, 
merkevarebygging og markedsføringstrategier. -Vår 
deltagelse i "Praktisk Ledelse", "SMB-
utviklingsprogrammet" og gode veiledning og støtte fra 
Tor Erling og Tove på Lierne Utvikling har vært en viktig 
suksessfaktor i dette arbeidet, avslutter Roy Inge.
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Nytt fra Lierne 
Utvikling 

I hvert nyhetsbrev vil det komme 
informasjon fra Lierne Utvikling. 
Daglig leder Tor Erling Inderdal, 
og næringskonsulent Tove 
Heggdal Ingulfsvann er de to 
som har jobben med å 
gjennomføre 
omstillingsprogrammet for Lierne 
kommune.  

Fram til nå har Lierne Utvikling 
vært involvert i etablering av 54 
arbeidsplasser i kommunen. 
Målet som ble satt ved oppstart, 
var at Lierne Utvikling skal være 
med og bidra til etablering av 
130 arbeidsplasser fram til 2021. 

Ønsker du å komme i kontakt 
med Lierne Utvikling, eller se 
hvilke bedrifter de har vært i 
kontakt med, og hvem de har 
støttet, gå inn på hjemmesida 
deres lierneutvikling.no. 
Følg dem også på facebook:  
@lierneutvikling  

Bli medlem i Lierne 
Næringsforening 

Ønsker din bedrift, eller du som 
privatperson å bli medlem i 
Lierne Næringsforening?  
Ta kontakt med leder John Olav 
Vestgård på e-post:  
jo-vestg@online.no eller  
Øyvind Kveli: oykveli@gmail.com 
Medlemsavgiften er på kr. 500,- 
pr. år.  
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