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Namsskogan: 07.06.18.          Møtedato: 27.06.18. 

          Saknr: 12/18 

Saksbehandler: Sissel K Grongstad     Arkiv nr: 611.1 

 

SAK 12/18: Opprettelse av treningsterreng for harehund, elghund, bjørnehund og 

treskjellende hund 

 

Saksdokumenter: 

Høringsuttalelse fra Namsskogan JFF 

Melding om politisk vedtak – Namsskogan kommune datert 06.03.2018 sak 22/18 

Høringsuttalelse fra Tjåehkere sijte                                                                                                                  

 

Saksopplysninger:  

Mange fjellstyrer har etablert ordninger der det legaliseres trening av jakthunder.  

 

I fjellstyrets virksomhetsplan for 2017-2010 er et av tiltakene etablering av treningskort for 

jakthunder. 

 

Saken var opp til behandling i fjellstyret første gang den 13. februar 2018 (sak 04/18). Da ble det 

vedtatt at fjellstyrets forslag inkludert saksfremlegg legges ut på høring før endelig vedtak i 

saken fattes. 

 

Etter høringsfrist har det kommet inn høringsuttalelse fra Namsskogan JFF, Namsskogan 

kommune og Tjåehkere sijte.  

 

Tjåehkere sijte har ingen merknader til opprettelse av treningsfeltet. Namsskogan kommune er 

positiv og vurderer prisene å være innenfor forventet nivå. 

 

Namsskogan JFF ønsker at treninga stopper 9. september ettersom fuglejakta starter den 10. 

september.  

 

Saksbehandlers vurderinger og begrunnelse:  

Grunneiers tillatelse skal innhentes for trening av løs jakthund, men det er en etablert praksis at 

det ved opphøring av båndtvang blir sluppet hunder for trening på statsallmenningene. Fjellstyret 

er inneforstått med at trening av jakthunder er viktig for å kunne utøve en effektiv jakt, og ønsker 

å legge til rette for et dette blir legalisert. 

 

Det foreligger et forslag om å legge ut treningskort på tre jaktfelt i midtre deler av Namsskogan, 

Brekken statsallmenning, Moen kommuneskog og Sandåmoen statsallmenning. Alle disse 

områdene er attraktive treningsområder, da de ligger skjermet fra Europavei 6 og jernbane.  

 

For at treningen ikke skal være til sjenanse for de som har elgjakt i disse jaktfeltene skal 

områdene ikke brukes i treningsøyemed etter 14. september. Det legges opp til å kun selge 

dagskort, dette for at det skal være mest mulig oversiktlig ovenfor brukerne hvor mange 

ekvipasjer som kan påregnes å treffe i terrengene. 

 

Statskog SF har lagt ut treningskort på sine områder sør i kommunen, og til sammen skulle dette 

bli et bra tilbud for brukerne. 
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For trening av stående fuglehund vises det til allerede etablert treningsfelt i Grøndalsfjellet 

(åpent fra 15. juli) og det nyetablerte treningsfeltet på Steinfjellet (vintersesong). 

 

Treningskort legges ut på Inatur for fortløpende kjøp og salg. For at det ikke skal være for mange 

ekvipasjer pr dag legges det ut maksimalt 3 kort pr felt pr dag.  

 

Namsskogan JFF har kommet med innspill om at trening med løshund slutter 9. september fordi 

småviltjakt uten hund starter 10. september. Ettersom det er kun småviltjakt uten hund i perioden 

10.-14. september kan det også være mest logisk at det denne uka ikke er slipp av hund i 

terrengene. Saksbehandler støtter derfor JFF i argumentasjonen. Tar man også inn argumentasjon 

om at elgjakttida er forlenget vil det i sum være mange anledninger til å få trent elghundene 

utover høsten. Harehunder og treskjellere kan man slippe i småviltjakttida fra og med 15. 

september igjen, da er det lagt ut egne harejaktkort med hund på www.inatur.no . 

 

Forslag til vedtak:  

Namsskogan fjellstyre vedtar etablering av treningsfelt for harehund, elghund, bjørnehund og 

treskjellende hund på Brekken statsallmenning, Moen kommuneskog og Sandåmoen 

statsallmenning. 

 

Følgende priser og bestemmelser skal gjelde: 

 

Område Dagskort 

Brekken statsallmenning  120 

Moen kommuneskog  120 

Sandåmoen statsallmening 120 

 

Trening av løshund på elg og bjørn i Brekken statsallmenning, Moen kommuneskog og 

Sandåmoen statsallmenning 

1. Trening av løshund på elg og bjørn er tillatt i perioden fra og med 21. august til og med  

9. september.  

2. Fra og med 25. september kan trening av elghund og bjørnehund bare skje med gyldig 

kontrakt/jaktkort for elg innenfor tildelt jaktfelt og tildelt jakttid. 

3. Sportrening av hund i bånd er tillatt hele året, og kan foregå avgiftsfritt på all 

statsallmenning i Namsskogan. I perioder med elgjakt skal det ikke drives med slik 

trening i områder hvor andre driver eller har rett til å drive elgjakt. 

 

Trening av harehund og treskjellende hund i Brekken statsallmenning, Moen 

kommuneskog og Sandåmoen statsallmenning 

1. Trening av harehund og treskjellende hund er tillatt i perioden fra og med 21. august og 

til og med 9. september. 

2. Fra og med 15. september kan trening av harehund og treskjellende hund kun skje med 

gyldig jaktkort på småvilt/hare. 

 

Generelle bestemmelser 

1. Treningskortet er personlig og kan ikke overføres til andre. 

2. Bestemmelsene trer i kraft 15. juli 2018 og gjelder inntil videre. 

 

Behandling: 

Ingen andre forslag. 

 

http://www.inatur.no/
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Vedtak: 

Namsskogan fjellstyre vedtar etablering av treningsfelt for harehund, elghund, bjørnehund og 

treskjellende hund på Brekken statsallmenning, Moen kommuneskog og Sandåmoen 

statsallmenning. 

 

Følgende priser og bestemmelser skal gjelde: 

 

Område Dagskort 

Brekken statsallmenning  120 

Moen kommuneskog  120 

Sandåmoen statsallmening 120 

 

Trening av løshund på elg og bjørn i Brekken statsallmenning, Moen kommuneskog og 

Sandåmoen statsallmenning 

4. Trening av løshund på elg og bjørn er tillatt i perioden fra og med 21. august til og med  

9. september.  

5. Fra og med 25. september kan trening av elghund og bjørnehund bare skje med gyldig 

kontrakt/jaktkort for elg innenfor tildelt jaktfelt og tildelt jakttid. 

6. Sportrening av hund i bånd er tillatt hele året, og kan foregå avgiftsfritt på all 

statsallmenning i Namsskogan. I perioder med elgjakt skal det ikke drives med slik 

trening i områder hvor andre driver eller har rett til å drive elgjakt. 

 

Trening av harehund og treskjellende hund i Brekken statsallmenning, Moen 

kommuneskog og Sandåmoen statsallmenning 

3. Trening av harehund og treskjellende hund er tillatt i perioden fra og med 21. august og 

til og med 9. september. 

4. Fra og med 15. september kan trening av harehund og treskjellende hund kun skje med 

gyldig jaktkort på småvilt/hare. 

 

Generelle bestemmelser 

3. Treningskortet er personlig og kan ikke overføres til andre. 

4. Bestemmelsene trer i kraft 15. juli 2018 og gjelder inntil videre. 

 

Enstemmig vedtatt. 

 


