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Høring på forslag til lokale forskrifter utvidet jakttid grågås - Åfjord - 

Levanger - Hitra - Frøya - Namsos 

Ordinær jakttid for grågås i Trøndelag er 10. august til 23. desember. Med hjemmel i Forskrift om 

jakt- og fangsttider samt sanking av egg og dun for jaktsesongene fra og med 1. april 2022 til og med 

31. mars 2028 §3-1 har Statsforvalteren i Trøndelag har myndighet til å fastsette forskrift for å åpne 

for jakt på grågås inntil 20 dager før ordinær jaktstart når det foreligger en godkjent lokal 

forvaltningsplan. I denne perioden fastsetter statsforvalteren jakttiden innenfor et tidsrom fra kl. 

24.00 til kl. 10.00 eller fra kl. 16.00 til kl. 22.00. Det kan åpnes for 20 dager utvidet jakttid, og der det 

gjøres skal jakten de første fem dagene av 20-dagersperioden være begrenset til flyvende fugl over 

aktivt drevne innmarksarealer.  

Statsforvalteren har godkjent forvaltningsplaner for henholdsvis Hitra og Frøya (felles 

forvaltningsplan), Levanger, Åfjord (to planer) og Namsos kommuner. Statsforvalteren lyser nå ut 

høring på forslag til lokale forskrifter for utvidet jakttid i disse kommunene. 

Høringsfrist 

Eventuelle kommentarer til de respektive forslagene til lokale forskrifter må sendes Statsforvalteren 

innen 20. juli 2022. 

 

Forslagene til lokale forskrifter ligger vedlagt 

 

Med hilsen 

 

Gry Tveten Aune  (e.f.) 

seksjonssjef  

  

 

Marte Synnøve Lilleeng 

seniorrådgiver 

Seksjon naturmangfold  Seksjon naturmangfold 
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1 Høringsforslag til lokal forskrift om utvidet jakttid på grågås for Lauvøy Eidem og Rånes 

utmarkslag i Åfjord kommune, Trøndelag 

2 Høringsforslag til lokal forskrift om utvidet jakttid på grågås for Linesøya utmarkslag i Åfjord 

kommune, Trøndelag 

3 Høringsforslag til lokal forskrift om utvidet jakttid på grågås i Hitra og Frøya kommuner, 

Trøndelag 

4 Høringsforslag til lokal forskrift om utvidet jakttid på grågås i Levanger kommune, Trøndelag 

5 Høringsforslag til lokal forskrift om utvidet jakttid på grågås og utvidet periode for sanking av egg 

av grågås i Namsos kommune, Trøndelag 

 

 

 

 

Likelydende brev sendt til: 

Hitra kommune Rådhusveien 1 7240 HITRA 

Namsos kommune Stavarvegen 2 7856 JØA 

Åfjord kommune Øvre Årnes 7 7170 ÅFJORD 

Levanger kommune Postboks 130 7601 LEVANGER 

Frøya kommune Postboks 152 7261 SISTRANDA 

 


