
Regler for jakt og fangst av småvilt og rovvilt på 

statsallmenningene i Snåsa. 

I. Allmenne bestemmelser 

1. Alle som skal utøve jakt og fangst plikter å sette seg inn i de 

lover og bestemmelser som gjelder dette, og å kjenne 

grensene og forvisse seg om at hun/han har lovlig adgang til 

å utøve sin jakt og fangst. Gressåmoen statsskog inngår i 

jaktområdet for jaktkort på statsallmenningene i Snåsa. 

2. Jaktkort er kun gyldig sammen med betalt jegeravgiftskort, 

med unntak av 14- og 15-åringer under opplæring. Kortet er 

strengt personlig og kan ikke overdras til andre. 

3. Jaktkort skal alltid medbringes under jakt og innehaveren 

plikter å vise det fram når dette blir krevd av fjelloppsynet, 

politiet, eller noen fra fjellstyret. 

4. Fjellstyret kan av bestandsmessige hensyn innføre jakt- og 

fangstbegrensninger før og under jakta. Dette medfører ikke 

refusjon av kjøpte jaktkort.   

5. Jegeren plikter å opptre hensynsfullt og varsomt. Jakt og 

fangst skal utøves på en slik måte at viltet ikke utsettes for 

unødige lidelser og slik at det ikke oppstår fare for 

mennesker eller beitedyr.  

6. Tomhylser skal tas vare på og ikke kastes i terrenget. 

II. Småvilt 

1. Jakt på småvilt starter 15. september.  

2. For perioden 15.09 – 24.09 er det innført regulert kortsalg 

for utenbygdsboende. Kortsalg skjer da etter søknad og 

trekking. Søknadsfrist er 1. april. Nærmere regler for 

regulert periode av småviltjakta er fastsatt i egne 

tildelingsrutiner.  

3. Fra og med 25. september er det fritt kortsalg. 

4. I periodene 25. 09 til 1.10 og 9.10 til 16.10 er det kun tillatt 

med jakt etter småvilt over tregrensa. Det merkes egne leier 

opp fra fjellveiene. I resten av elgjakta gjelder prinsippet om 

samjakt, der alle jegergrupper plikter å ta hensyn til 

hverandre. 

5. Jakt med hund er tillatt, men ikke med mer enn en hund pr. 

jeger. 

6. Snarefangst av ryper er tillatt for innenbygdsboende etter 

viltlovens bestemmelser.                                                             

7. For gamle Gressåmoen nasjonalpark gjelder egne 

bestemmelser. Her er det kun åpnet for småviltjakt i 

perioden 15.09 – 24.09, og jakt med hund er ikke tillatt. 

Tildeling av jakt skjer etter søknad og trekking for både 

innen- og utenbygdsboende. Søknadsfrist er 1. april. 

Grensen for gamle Gressåmoen nasjonalpark går fra toppen 

av Bugvassfjellet og sørover langs grensen til Lierne. Ved 

Gaarkestjaerfie vinkler den vestover og rundt Djuptjønna. 

Videre nordover til høyde 725 på Søndre Gauptj.aksla, og 

derfra mot nordvest rundt Grøntjønna og langs elva nesten 

opp mot Gauptjønna. Herifra i linje via 

Styggdalen/Steinklumpen tilbake til Bugvassfjellet.  

III. Rovvilt 

1. Fellefangst og jakt på små rovvilt: grevling, mårhund, mår, 

mink, røyskatt, rødrev, kråke, ravn, skjære, nøtteskrike og 

måke er tillatt etter de til enhver tid gjeldende jakttider for 

arten. 

2. Jakt og fangst av små rovvilt kan skje når jegeren fyller ett 

eller flere av følgende vilkår: 

a) Har gyldig gaupekort/rovviltkort 

b) Har gyldig jaktkort for småvilt/bever/rådyr 

c) Deltar på elgjakt i statsallmenningen 

3. Der hvor fastsatt myndighet har vedtatt kvote og jakttid på 

jakt/felling av bjørn, ulv, jerv og gaupe, kan jegere som 

fyller ett eller flere av vilkårene i pkt. 2 drive slik jakt på 

statsallmenningene. 

4. Ved utplassering av bås for fangst av gaupe, jerv, grevling, 

mårhund eller rødrev skal fjellstyret ha melding før båsen 

utplasseres. 

IV. Diverse bestemmelser 

1. Brudd på disse reglene blir straffet etter fjellovens 

bestemmelser om ikke forholdet går inn under strengere 

straffebestemmelser. 

2. Reglene for jakt og fangst trer i kraft fra 01.04.2011 og 

gjelder inntil videre. 
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1. Jakttider. 

Småviltjakta er åpen fra 15.september tom. 28/29. februar. 

 

I periodene 25.09 til 01.10 og 10.10 til 16.10 er det med hensyn 

til elgjakta kun tillatt med jakt etter småvilt over tregrensa. Det 

merkes egne leier opp fra fjellveiene. 

 

I gamle Gressåmoen nasjonalpark stenges all jakt etter regulert 

periode. 

 

2. Jaktkort og søknad. 

For utenbygdsboende må det i perioden 15.09.-24.09. (regulert 

periode) søkes om jaktkort. Perioden deles opp i to 5-

dagersperioder, fra 15.09.-19.09. og fra 19.09.-24.09.  

Gjennom trekking tildeles det 5-dagers eller sesongkort. For 5-

dagerskortet er det ikke noen skilnad i pris eller søknad om det 

jaktes med eller uten hund.  

For jakt med hund er det kun tillatt med en hund pr. jeger pr. dag. 

Jakt med hund i gamle Gressåmoen nasjonalpark er ikke tillatt. 

 

Søknadsfrist er 1. april og skjer via vår hjemmeside, 

www.snasafjellstyre.no  

 

For å få fordelt jakttrykket er statsallmenningen delt opp i 6 

jaktfelt i den regulerte perioden. Søkeren oppgir i søknaden 

hvilken prioritet de ulike jaktfeltene har. 

 

Søknad om jaktkort skjer samlet som jaktlag, der en person 

oppføres som jaktleder. Det tillates kun en søknad pr. jaktlag. 

Det trekkes fortløpende ut jaktlag til kvotene i de enkelte 

jaktfeltene er fylt opp.  

 

Fra 25.september er det fritt kortsalg. 

 

3. Bag limit. 

For jakt på Fjellrype og Lirype kan det bli innført "bag limit" 

eller dagskvoter. Dette gjøres etter rypetakseringa som blir 

gjennomført i august/september. Opplysninger rundt dette vil bli 

gitt på vår hjemme- og facebookside, samt at evt. bag limit vil bli 

skrevet på jaktkortene. 

 

4. Overnatting. 

Fjellstyret har 12 hytter som leies ut i småviltjakta. 

De som ønsker å leie fjellstyrehytte i regulert periode av jakta må 

søke om det (gjelder også innenbygdsboende). Dette gjøres 

sammen med søknad om jaktkort. 

Søknadsfrist er 1.april.  

Hver hytte er også delt opp i to 5-dagersperioder, i samsvar med 

periodene for jaktkort.  

Hytteleie kommer i tilegg til jaktkortpriser. 

 

5.Priser jaktkort. 

Snåsa fjellstyre har for årets sesong og inntil videre følgende 

priser for småviltjakt på statsallmenningene i Snåsa: 

 

Korttype 

 

Utenbygdsboende 

 

Innenbygdsboende 

5 dagers kort 

(reg. periode) 

kr 800    kr. 400 

Dagskort kr 180 kr 90 

Ukekort     kr. 1 000    kr. 500 

Sesongkort      kr. 1 500    kr. 750 

Sesongkort 

m/hund 

   kr. 1 800     kr. 900 

 

14- og 15 åringer under opplæringsjakt trenger ikke å betale for jaktkort, 

men de må registreres hos kortselger (jaktkort skrives ut til kr. 0,-). 

Ledsager må ha gyldig jaktkort. 

16- og 17åringer har 50 % rabatt på gjeldende jaktkortpriser. Kort må 

kjøpes hos kortselger.  

 

6. Kortselgere. 

Jaktkort etter regulert periode kjøper du enkelt på www.inatur.no 

eller på følgende steder: 

 

- Statoil Snåsa  

- Coop Breide, Snåsa  

- Coop Byggmix Snåsa  

- Sportshytta A/S, Steinkjer 

- Grong Fritidssenter BA 

 

7. Harejakt.  

Dersom du ønsker å jakte hare fra jaktstart den 15. september, er 

det enkelt å søke om det på www.inatur.no 

Skriv gjerne i merknadsfeltet på søknaden at det gjelder harejakt 

dersom det kun er det som er aktuelt.  

 

8. Smårovvilt. 

Vi vil oppfordre alle til å jakte på smårovvilt. Jaktkort for småvilt 

er også gyldig for rovviltjakt innenfor gjeldende regelverk. 

Fjellstyret bidrar økonomisk til viltnemndas ordning med 

fellingsvederlag.  

 

9. Annet. 

Kart med oversikt over jaktfelt og hytter finnes på vår 

hjemmeside www.snasafjellstyre.no, her kan man også finne 

annen nyttig informasjon rundt småviltjakta. 

For søkere om næringslivskort finnes også informasjon om dette 

på vår hjemmeside. 

 

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. 

Betalt jaktkort refunderes kun dersom det framvises 

legeerklæring. Refundering gjelder bare for den jegeren som 

framviser legeerklæring. 

 

For regulert periode samt for vinterjakta er det krav om 

fangstrapportering. Dette er en veldig viktig del av 

småviltforvaltninga, husk derfor å levere inn fangstrapport til 

gitte frister. 

 

For øvrig må alle som ferdes i fjellet vise hensyn til dyre- og 

fuglelivet, og særlig til husdyr og tamrein på beite. 

Vi ber om at dere ikke legger igjen mat i naturen. 

 

 

Kontaktinfo: 

www.snasafjellstyre.no 

Tlf. 46 89 97 71 

 

 

 

Fjellstyret ønsker alle jegere og hunder 

velkommen til Snåsafjella! 


