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Høring - Åpning av jakt og fastsetting av jakttid og minsteareal elg - 
Namsskogan 

Formannskapet i Namsskogan vedtok den 23. august 2022 å legge vedlagte utkast til Forskrift om 
adgang til jakt etter elg, hjort, rådyr og bever, med tilhørende jakttid og minsteareal, Namsskogan 
kommune, Trøndelag.  

Bakgrunnen til en ny forskrift er at Namsskogan kommune mangler en forskrift som åpner for jakt på 
elg, samt at det også mangler bestemmelser om jakttid og minsteareal for elg. 

I den nye forskriften foreslås det også å samle gjeldende bestemmelser for hjort, rådyr og bever, slik 
at alle bestemmelsene som allerede er gjeldende for disse tre artene kommer i den samme 
forskriften. For hjort, rådyr og bever er det ikke foreslått noen endringer, og er således ikke på 
høring. Grepet med å samle alle disse artene under samme lokale forskrift innebærer at dagens 
gjeldende forskrifter for hjort, rådyr og bever må oppheves, jf § 6, Ikrafttredelse. 

For mer detaljer, saksbehandling og utredninger vedrørende foreslåtte bestemmelser for adgang til 
jakt, jakttid og minsteareal for elg, vises det til vedlagte Saksprotokoll Høring – Åpning av jakt og 
fastsetting av minsteareal elg, Namsskogan kommune 

Forskriftens bestemmelser som legges ut på høring, foreslås som følger:  
(rød tekst er de nye bestemmelsene). 

I. Arter 

§ 1.Jaktbare arter 
Det er adgang til jakt på elg, hjort, rådyr og bever i Namsskogan kommune. 

II. Jakttid 

§ 2.Jakttid elg, hjort og rådyr 
Jakttiden for elg, hjort og rådyr følger rammene i forskrift om jakt- og fangsttider. 
 

III. Minsteareal 
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§ 4.Minsteareal for elg, hjort og rådyr 
Minsteareal for elg er 4 000 dekar. Minsteareal for rådyr er 10 000 daa. Minsteareal for hjort er 
50 000 dekar.  
 
§ 6.Ikrafttredelse 
Denne forskriften trer straks i kraft. Samtidig oppheves forskrift FOR-2002-09-12-1102 Forskrift om 
hjortejakt, Namsskogan, FOR-2018-04-24-656 Forskrift om åpning for jakt og fangst på bever, 
Namsskogan, samt bestemmelser for Namsskogan kommune i forskriften FOR-1995-05-25-534, 
Forskrift om nytt minsteareal som grunnlag for tildeling av rådyr, Vikna, Nærøy, Fosnes, Namsos, 
Verdal, Stjørdal og Namsskogan kommuner, Nord-Trøndelag. 
 

 

Høringsprosessen 

Utkastet til Forskrift om adgang til jakt etter elg, hjort, rådyr og bever, med tilhørende jakttid og 
minsteareal, Namsskogan kommune, Trøndelag, legges ut på høring i 4 uker med høringsfrist 2. 
oktober 2022.  

Høringsinnspill kan sendes til postmottak@namsskogen.kommune.no, eller pr. post til Namsskogan 
kommune, R.C. Hansen vei 2, 7890 Namsskogan 

 

Med hilsen 

 

Andreas Leistad 
Rådgiver skog og utmark 
Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen underskrift 

 

Vedlegg:  
1 Utkast - Forskrift om adgang til jakt, Namsskogan kommune, Trøndelag 
2 Saksprotokoll Høring - Åpning av jakt og fastsetting av minsteareal elg, Namsskogan kommune 
3 Utregneing tellende areal 

 
Adresseliste: 

- Trøndelag Fylkeskommune 
- Statsforvalteren i Trøndelag 
- Grong kommune 
- Høylandet kommune 
- Røyrvik kommune 
- Bindal kommune 
- Grane kommune 
- Hattfjelldal kommune 
- Namsskogan Jeger- og fiskeforening v/ Heidi Brekkvassmo 
- Namsskogan Skogeierlag v/Knut Magne Trones 
- Region Nord v/ Sissel Grongstad 
- Region Sør v/ Eva K. Grøndal 
- Håpnes v/ Knut Berger 
- Bjørhusdal v/ Knut Berger 
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- Ulvik Kier/ Nessan v/ Anders Kier 
- Finnvollan v/ Knut Magne Trones 
- Namdal Bruk v/ Knut Berger 
- Moen Kommuneskog v/ Sissel Grongstad 
- Nessan og Bjørhusdal fellesvald v/ Kjell Asgeir Trones 
- Nedre Namsskogan region v/ Knut Berger 
- Region Nord Hjortevald v/ Sissel Grongstad 

 
 
Kopi:   

Yngve Holm 
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