
Firma Albert Collett 

REGLER FOR SMÅVILTJAKT - FIRMA ALBERT COLLETT 

 

 

 1 

Utøvelse av småviltjakt på Firma Albert Colletts eiendommer i Namsos (tidligere Fosnes) og 

Nærøysund er bare tillatt etter avtale med selskapet enten ved kjøp av jaktkort eller ved 

inngåelse av særskilt leieavtale. Jaktkort selges etter 01.11. 

 

 2 

Jaktretten gjelder alle jaktbare arter av småvilt. Viser her til jakttider for de enkelte 

småviltarter og de generelle bestemmelser. Rådyr omfattes her ikke av begrepet småvilt. 

 

 3 

Den særskilte leieavtalen gjelder bare for det jaktfelt og den jaktperiode som er angitt i 

avtalen/jaktkortet. 

Av hensyn til elgjakt tillates ikke småviltjakt i perioden 21.09 til 31.10 med mindre annet er 

særskilt avtalt. 

 

 4 

Ved særskilt avtale kan det benyttes et gevær for hver påbegynt 5000 dekar som jaktfeltet 

omfatter, noe som vanligvis vil være nevnt i selve avtalen. Jaktkort gjelder for kun et gevær. 

Av hensynet til oppsynet skal både kvittering for betalt jegeravgift samt jaktkort eller særskilt 

avtale medbringes under all jakt. 

 

 5 

Bruk av hund er i perioden før 17.10 begrenset til de områdene som ligger over kote 150, 

dette av hensyn til dels elg og spesielt rådyr. Dette gjelder ikke Saksen og Hende jaktfelt. 

 

 6 

Jaktrapport skal føres samlet for jaktlaget. I tillegg til felt småvilt føres også observasjoner av 

annet vilt, samt predatorer og annet av interesse. 

Jaktrapporten skal leveres i utfylt stand så snart jakta er avsluttet. Ved leie av hele sesongen 

skal innlevering skje senest innen 10. mars. Innlevert rapport er en forutsetning for videre/ 

senere tildeling. 

 

7. 

Av hensyn til småviltbestanden er ”Bag limit” innført, det vil si døgnkvote pr. jeger. Døgn- 

kvote for 2021 er satt til 3 ryper pr. jeger, og 1 skogsfugl pr. jeger. Annet småvilt ingen 

begrensninger. 

 

8. 

Det bes om at felt vilt merkes av på vedlagte kartkopi. Dette av hensyn til den videre 

forvaltning. 

 

 9 

Alle jegere skal ha betalt jegeravgift før jakten starter. 
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512.01 – Regler småviltjakt 


