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Rutiner ved tildeling av jaktkort for småvilt i regulert periode  

  

  

1.    

Snåsa fjellstyre tildeler jaktkort for utenbygdsboende i regulert periode (15. – 24. september) etter 

søknad. De som ønsker å leie fjellstyrehytte i regulert periode av jakta må søke om det (gjelder også 

innenbygdsboende). Søknadsfrist for jaktkort og fjellstyrehytte er 1. april. 

  

2.      

Det tildeles ca 450 kort i regulert periode. Perioden er delt i to femdagersperioder fra 15.09 til 19.09 

og fra 20.09 til 24.09. Fjellstyrehyttene leies ut i perioder på fem døgn fra 14.09 til 19.09 og fra 19.09 

til 24.09. 

  

3.      

Det kan tildeles egne kort for de som bare skal jakte på hare. 

  

4.      

For utenbygdsboende tildeles femdagers- eller sesongkort, og jakt tildeles til jegere både med og uten 

hund. 

  

5. 

Statsallmenningene i Snåsa er delt i følgende jaktfelt i regulert periode: 

 

Jaktfelt nr. Navn Antall kort (ca) 

1 Roktdal-Tjønndalsida 30 

2 Skjækra-Grønningstrakten 170 

3 Langvasstrakten-Storåsen 110 

4 Lurudal nordre side 90 

5 Bangsjøan 20 

6 Gamle Gressåmoen nasjonalpark 30 

  

  

  

6.      

Søknad om jaktkort skjer samlet som jaktlag, der en person oppføres som jaktleder. Det tillates kun en 

søknad pr. jaktlag. 

  

7.      

Tildeling av jaktkort og fjellstyrehytte skjer ved trekking. Det trekkes fortløpende ut jaktlag til 

kvotene i de enkelte jaktfeltene er fylt, og alle fjellstyrehyttene er fordelt. 
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8.      

Tilsagn om jakt sendes ut pr. e-post til jaktleder innen 15. mai. Jaktleder har da 10 dager på å takke ja 

eller nei til tilbudet. For de som søker om overnatting i fjellstyrehytte vil de få tilbud om evt. tildelt 

hytte samt jaktkort i tilknytning hytta innen 15. april. 

  

9.   

Jaktleder får i starten av september tilsendt jaktkort for hele jaktlaget sammen med melding om 

eventuell dagskvote for dette året. 

  

10.  

Fjellstyret forbeholder seg retten til å kunne vedta nødvendige jaktregulerende tiltak før og under 

jaktsesongen uten at dette skal kunne medføre krav om tilbakebetaling av innbetalt jaktavgift. 

  

11.  

Betalte jaktkort refunderes ikke. 

  

12.  

Næringsdrivende i Snåsa innen reiseliv og turisme knyttet til friluftsliv, jakt og fiske kan søke 

fjellstyret om å få tildelt jaktkort til sine kunder i regulert periode. 

  

Rammer for ordningen: 

Inntil 100 jaktkort i regulert periode kan tildeles som næringslivskort. 

Kortene selges som femdagerskort eller sesongkort. Det kan innvilges inntil 10 kort per søker. 

Søkere må legge ved dokumentasjon på sin aktivitet som næringsdrivende innenfor reiseliv og/eller 

turisme knyttet til friluftsliv, jakt og fiske. 

  

Søkere må: 

- Oppgi organisasjonsnummer 

- Dokumentere et årlig salg innenfor reiseliv og/eller turisme knyttet til friluftsliv, jakt og fiske på 

minimum kr 100 000,-    eks. mva. Eventuelt gjennomsnittlig slik omsetning tre siste år på minimum 

kr 100 000,- eks. mva. 

- Bebodde fjellgårder omfattes ikke av minimumsbeløpet, men må dokumentere slikt salg.  

 Jegerne skal benytte seg av det overnattingstilbudet som er skissert i søknaden. 

 Fjellstyret skal administrere kortene. Dette betyr at fjellstyret fakturerer og skriver ut jaktkort til 

jegere som har fått tildelt kort. 

 Dersom det blir søkt om flere næringslivskort enn det fjellstyret har tilgjengelig må søkerne 

kunne påregne at de kan få færre kort enn omsøkt. 

 Dersom nødvendig dokumentasjon ikke legges fram eller tidsfristene ikke blir holdt frafaller 

fjellstyrets tilsagn om næringslivskort. 

Tidsfrister ved tildeling av næringslivskort: 

·         Søknadsfrist for næringsdrivende er 1. februar. Søknaden må inneholde ønsket antall jaktkort og 

jaktfelt. 
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·         Næringsdrivende får tilbakemelding fra fjellstyret innen 1. mars. 

·         Fjellstyret må innen 25. mai få tilsendt navn på jegere og hvilke korttyper de skal ha. 

 


