
Rutiner for tildeling av jaktkort for småvilt i regulert periode 10.9–1.10. 
 

 Statsallmenningene i Sørli og Nordli 
 

1. Fjellstyrene i Nordli og Sørli tildeler jaktkort for utenbygds jegere i regulert 
periode etter søknad. Søknad leveres på elektronisk søknadsskjema på fjellstyrene 
i Liernes hjemmesider: https://fjellstyreneilierne.no/  
Søknadsfrist er 1. april.  
 

2. Antall jaktkort for innenbygds blir regulert hvis andelen innenbygdskort overstiger 
60 % av det totale jaktkortsalget (jf. 60/40-regelen). 
 

3. Jaktkortene tildeles for ett (1) år (1-års kontrakter), og utstedes for en særskilt 
jaktperiode og et særskilt jaktfelt.  

 
4. Regulert periode inndeles i følgende jaktperioder: 

1. 10. september –14. september 
2. 15. september – 19. september 
3. 20. september – 24. september 
4. 25. september – 29. september 

 
5. Statsallmenningene i Lierne er delt inn i følgende jaktfelt:  

Jaktfelt Allmenningsbygd 
Muru Nordli  
Muru, skogsfugl og hare  Nordli 
Lifjellet Nordli  
Kviltjønna Nordli  
Guslia-Lakavatnet-Fossdalen Sørli  
Blåfjellet Sørli  
Arvaslia-Tjønndalen Sørli  
Langlia-Finnhuslia Sørli 
Undingslia, skogsfugl og hare Sørli 

 
6. Jaktkort – hare og skogsfugl gjelder kun jakt etter hare, skogsfugl og smårovvilt 

under barskoggrensa. 
 

7. Jegere med og uten hund betraktes likt.  
 

8. Jaktlagene inndeles i jegergrupper, og fjellstyrene fastsetter en samlet kvote 
jaktkort til de ulike jegergruppene innenfor følgende rammer: 

a. Jaktlag som benytter lokale reiselivsaktører (ca. 40%) 
b. Jaktlag med lokal tilknytning til allmenningsbygda (ca. 25%) 

- Jaktlag med hytte i allmenningsbygda 
- Innbyggere i Lierne  
- Andre 

c. Jaktlag med fri innkvartering (ca. 35%) 
 

9. Tildeling av jaktkort skjer ved trekning innen midten av mai. Det trekkes 
fortløpende ut jaktlag til kvotene i de enkelte jegergruppene, periodene og 
jaktfeltene er fylt. Jegere som får tilbud om jakt blir kontaktet av fjellstyret på 



telefon, sms eller e-post. Jegere som ikke får tilbud om jakt i første runde blir 
plassert på reserveliste og vil bli kontaktet ved evt. supplerende tildeling.  
 

10. Jaktkortene blir utsendt til jeger på e-post, etter at jaktlaget har betalt alle fakturaer 
knyttet til jakta. 
 

11. Oppdaterte jaktregler, fangstbegrensninger (f.eks. bag-limit) og kart over 
jaktfeltgrenser kunngjøres på fjellstyrene i Liernes hjemmesider og på facebook i 
starten av september hvert år. Jeger plikter å holde seg oppdatert på aktuelle 
jaktregler og jaktfeltgrenser før han/hun starter jakta. Jeger plikter også å ha 
oppdaterte jaktregler og informasjon om jaktfeltrenser tilgjengelig under jakt. 

 
12. All kontakt vedrørende innkvartering skjer mellom jaktlag og tilbyder av 

innkvartering. Fjellstyrene forutsetter at jaktlag som får tildelt jaktkort med 
utgangspunkt i de enkelte jegergruppene, faktisk benytter den type innkvartering 
de bli tildelt. 

 
13. Generelle vilkår: 

a. Fjellstyrene kan både før og i sesongen innføre innskrenkninger i jakttid og 
antall småvilt som kan felles. Slike innskrenkninger gir ikke rett til refusjon av 
betalt jaktavgift. 

b. Fremvist legeattest gir rett til refusjon av betalt jaktavgift i regulert periode, 
men avgift for sesongkort refunderes ikke etter at jakta har begynt. 
Legeattesten er personlig og gir ikke rett til refusjon av jaktavgift for hele 
laget. 

c. Fjellstyret pålegger jeger å betale et depositum på kr 3000,– pr. jaktkort, som 
refunderes mot innlevert fellingsrapport innen 1. oktober. 

d. Se jaktregler for statsallmenningene i Lierne for ytterligere informasjon om 
retningslinjer og betingelser omkring småviltjakta. 

 


