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Jakt og fiske i Trøndelag 

Jakt og fiske i kombinasjon med friluftsliv er fritidsinteresser som gir 
mange mennesker opplevelser og gleder Rekreasjon, mosjon, kamerat

skap, spenning, utfordringer og søken etter ny kunnskap er noen av driv
kreftene bak en stadig større etterspørsel etter denne type aktiviteter Det 
er derfor viktig høste av naturens ressurser på naturens premisser 

I Trøndelag er det uendelig mange muligheter til å utøve jakt og fiske. 
Store naturområder tilbys allmennheten i alle deler av regionen. 1 mange 
tilfeUer er det imidlertid vanskelig å vite hvordan man får tilgang til jakt 
og fiske. Hvor skal man henvende seg for å få informasjon om mulig
hetene? 

I denne artikkelen prøver vi gi noen tips om de muligheler som finnes, og 
hva som kreves av formaliteter for den som vil utøve jakt eller fiske. 

KRAV TIL DEG SOM VIL JAKTE ELLER FISKE 

Alle som skal jakte i Norge må løse jegeravgift. Nye jegere med norsk 
statsborgerskap må ta Jegeiprøven, (Utenlandske jegere må tilfredsstille 
kravene til jakt i sitt hjemland). Jegerprøven er et kurs som går over 4 
kvelder og som avsluttes med en eksamen. Etter bestått eksamen blir 
jegeravgiftskori tilsendt. 

Jegerprøve avholdes av de fleste jeger og fiskeforeninger 1 Trondheim 
Jeger og Fiskerforening tilbyr vi kontinueriig nye kurs. Påmelding skjer 
på telefon 95 88 59 09, 

I tillegg til å betale jegeravgift, må en løse jaktkort for det området hvor 
en skal jakte. De som skal jakte storvilt med rifle (elg, hjort, villrein, rå
dyr, villsvin, gaupe) må også avlegge obligatorisk skyteprøve hvert år 
Husk at våpenkort alltid skal være med når du bærer våpen, også påjakt! 

Vinterjakt i januar og februar kan by på mange flotte naturopplevelser 
Foto; Kristen Mogstad. 
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Jakt på 
skogsrype og 
skogsfugl 
foregår ofte 
med fugle
hund. 
Foto: Kristen 
Mogstad, 

Alle som skal fiske laks, sjøørret eller innlandsfisk må løse fisketrygd-
avgift. Dette gjøres på postkontoret. I tillegg må det løses fiskekort for det 
området hvor en skal fiske. 
Personer under 16 år er fritatt for både for fisketrygdavgiften og for å løse 
fiskekort ved innlandsfiske i perioden 1. januar til 20. august. Enkelte 
vann og vassdrag kan være unntatt fra regelen, men da skal det være satt 
opp skilt om at gratis fiske ikke er tillatt. 

Alle som skal fiske plikter å sette seg inn i fiskereglene. De pUkter selv
følgelig også å følge fiske- og ferdselsregler for området. Husk å ta med 
legitimasjon om du er under 16 år! 

JAKT OG FISKE I TRØNDELAG 

Småviltjakt 

Jakt på rype, hare eller skogsfugl er populære former for småviltjakt. 
Jaktkort for denne type jakt er relativt rimelige, og det er mange 
områder hvor det selges kort. Hvordan går man så frem? 

r 

Generelt er det lurt å starte med en henvendelse til fjellstyret eller jeger-
og fiskerforeningen i det området du ønsker å jakte. Oversikt over fjell
styrene fås ved en henvendelse til Norges Fjellstyresamband (22 83 15 35), 
mens en oversikt over jeger- og fiskerforeningene fås hos Norges Jeger 
og Fiskei-forening'̂ V66 79 22 00 / http://www.njff.no). Statskog 
Trøndelag/ Møre (73 92 38 29 / http://www.statskog.no) formidler også 
småviltjakt. Ellers er den lokale bensinstasjonen eller det lokale S-
markedet i del området du vil jakte et godl utgangspunkt for å undersøke 
mulighetene for småviltjakt. Disse har gjerne også oversikt over 
eventuelle grunneiere som selger jaktkort. 

Vær oppmerksom på at det i de fleste jaktterreng er begrenset kortsalg i 
starten av jakta, og at søknadsfrister for jaktkort ofte kan være på våren 
eller forsommeren. Planlegg derfor høstens jakt i god lid! 

Storviltjakt 

Statsskog formidler også jakt på elg, hjort, bever og villrein. Vær opp-
meiføom på at det kan være søknadsfrister på våren eller forsommeren. 
StorvUtjakt formidles ellers ofte via lokale grunneierlag. 

Innlandsfiske 

For innlandsfiske selges gjerne et fiskekort som gjelder for større 
områder 1 Trondheims næromrder selges det for eksempel et kort for 
Jonsvannsmarka og et for Bymarka. Kortene fås kjøpt hos Trondheim og 
Omland Jakt og Fiskeadministrasjon, TOFA (73 96 55 80 / 
http://www.tofa.org) og på fiere sportsforretninger 

TOFA har også tilgjengelig en ypperiig bok "Fiskeguide for Innlands
fiske" som inneholder informasjon om muligheter for innlandsfiske i alle 
kommuner i Sør-Trøndelag, 1 boka finner du både oversiki over fiskesalg 
i ulike vann, samt hvor det selges fiskekort. 

På Internettsidene til Trondheim Jeger og Fiskerforening {http: //www.ljff.no) 
finner du også en beskrivelse av en rekke fiskevann i nærområdet til 
Trondheim. 

Som for småviltjakt selger både lokale jeger og fiskerforeninger, Statskog 

108 109 



r̂ 
iM*'^;:;..,, Trpn^dhjemj Jiixistforen |^,pg fiske i Trøndelag 

og lokale fjellstyrer fiskekort. Statskog selger for eksempel et familiekort 
kalt TM-kortet (Trøndelag/Møre-kortet) som dekker en rekke vann i 
regionen. 

Fiskekort til innlandsfiske er som regel relativt rimelige. 

Elvefiske 

1 Trøndelag er det en rekke kjente vassdrag for fiske etter laks og sjøørret. 
Informasjon om muligheter for elvefiske fås best ved henvendelse til 
lokale jeger- og fiskerforeninger Også campingplasser langs vassdragene 
har gjerne informasjon om kortsalg. 

For Nidelva og deler av Gaula fås fiskekort ved henvendelse til TOFA. 
Også Trondheim Jeger og Fiskerforening selger kort i Nidelva. Forening
en har også et vald i Gaula hvor medlemmer tilbys gratis fiske. 

Sjøfiske 

Fiske etter saltvannsfisk i sjøen med stang eller håndsnøre kan drives uten 
å løse hverken fiskeravgift eller fiskekort. Laks, sjøøn-et og sjørøye kan 
også fiskes gratis med stang fra land hele året - og fra bål i fiskesesongen 
fra 1. juni til 4. august. Vær oppmerksom på at fiskesesongen kan variere 
lokalt. 

JAKT OG FISKE I REGI AV TJFF 

Trondheim Jeger og Fiskerforening har som et formål å arbeide for at 
medlemmene skal få tilgang påjakt og fiske. Foreningen disponerer både 
fiskevald og jaktterreng hvor det selges kort. Alle kan få kjøpt kort, men 
medlemmer tilbys kort til redusert pris. 

Jakt 

Informasjon om jaktkort fås på telefon 90 01 57 14 eller på våre 
Intemcusider hftp://www.tJff.no. 

Foreningen har for tiden 3 jaktterreng med småvilt- og rådyrjakt. Det 

Fiske i 
fjellvann kan 

gi mang en 
overaske Ise 

og flott 
opplevelse. 

Foto: Jonny 
Remmereit 

arbeides imidlertid med å skaffe fiere terreng til høsten 2000. De terrenj 
ene foreningen nå har er 

• Fordalen 
• Dragsten 
• Amdal/Solem 
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Nå storelgen 
er "tatt", kan 
det bli en 
solid arbeids
økt å frakte 
den "hjem". 
Foto: Kristen 
Mogstad. 

Fordalen 

Dette terrenger er på til sammen ea, 42000 mål. Terrenget strekker seg fra 
høyfjellet 1036 m.o.h og ned til Gaula, Terrenget ligger ca. 8 mil fra 
Trondheim sentrum, og det grenser mot treningsområde for jakthunder i 
Nekkjådal statsalmenning. Jakten starter 10. september Det er jakt på 
skogsfugl, rype, hare og rådyr Det selges kort for jakt med og uten hund. 
Starten av jakta er delt opp i perioder Det selges da 5 kort for jakt med 
hund og 5 kort for jakt uten hund. 

Periode 1: 10.-13. september 
Periode 2: 14. - 17. september 
Periode 3: 18. - 21. september 

Etler 21. september er det åpent kortsalg. 

1 terrenget har vi tilgang på ca. 15 hytter som kan leies for en relativ 
rimelig penge. 

Dragsten og Amdal/Solem 

Terrengene er til sammen ca. 27000 mål. Jakta starter 10 september 
Dette er terreng med skogsfugl, rype, hare og rådyr Det selges et begren
set antall periodekort for småvilt i hvert område før elgjakta. Etter elg
jakta gjelder periodeWtene som sesongkort. Det er fredning i elgjakta. 
Jaktkort selges frittÆlter elgjakta. 
I alle tenengene er det bukkejakt på rådyr fra 16. august. 

Fiske ' ' 

På fiskesiden disponerer Trondheim Jeger og Fiskerforening meget gode 
laksevald i Nidelva. Her blir det hvert år tatt flere storiaks. Det selges 
både sesongkort og døgnkort. Kortene fås kjøpt hos Axel Bruun. Vi har 
også el vald i Gaula hvor det er gratis fiske for medlemmene. Her eier for
eningen et hus (Raaen gård) med overnattingsplass til 20 personer Utleie 
av nøkkel til Raaen fås hos Axel Bruun. 
Ørret kan du fiske gratis i øvre del av Nidelva ved foreningens bu, 
Krokumbua, 

ANDRE AKTIVITETER I TJFF 

1 tillegg til jakt og fiske har Trondheim Jeger og Fiskerforening en rekke 
andre tilbud til medlemmene. Blant annet driver vi ungdomsarbeid, jeger-
prøvekurs, ettersøkskurs, dressurkurs, sauerenhelskurs, sporprøver, rifle
skyting og lerdueskyting. Ved Jonsvatnet har vi eget klubblokale og skyte
bane. TJFF har ved inngangen til år 2000 nesten 1000 medlemmer, men 
vil gjerne ha fiere. 

Ønsker du ytteriigere opplysninger om jakt og fiske i Trøndelag, eller du 
har andre spørsmål, så ta kontakt med oss I 

Adresse ; 
Internett: 
Jegerprøven / Info om TJFF: 
Jaktkort ; 
Lerduebanen: 

TJFF, Postboks 725,7407 Trondheim 
www.tjft'.no 
95 88 59 09 
90 0157 14 
73 83 96 97 (onsdag kveld 18-21) 

Skitt jakt og fiske Ønskes dere alle! 
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