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Velkommen til 

beverjakt i Grong! 

 

Vårjakt på bever, 

når lite annen jakt 

pågår, kan være en 

spennende og fin 

opplevelse.  

 

Ta turen til Grong, 

og vi vil forsøke å 

gjøre oppholdet så 

bra, at du ønsker å 

komme igjen år 

etter år.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adr.  7870 GRONG 

  Tlf.  74 31 27 00  

E-mail  post@grongfri.no  

mailto:post@grongfri.no
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FORVALTNING AV 

BEVEREN I GRONG 
 

Fram til 1996 ble beverkvoten fastsatt av kommunen, og tildelt tildelingsområdene for 

hjortevilt. Grong Utmarksråd (GUR), som er en felles overbygning for alle utmarkslag i 

kommunen, ønska etter hvert en endring av tildelingsrutinene, noe kommunen var svært 

positive til.  

GUR ønsker en mere stammeretta forvaltning av beveren, som tar utgangspunkt i vassdraga 

hvor beveren lever. Hvert utmarkslag får komme med sine ønsker angående tildeling av 

bever. De sitter med lokalkunnskapen og kjenner selv sine egne områder best. Ønskene 

sendes GUR, som sammenfatter ønskene i en henvendelse og sender den til kommunen. 

Kommunen tildeler så beveren til GUR, som etter en faglig og biologisk vurdering fordeler 

ant. fellingsretter til det enkelte vassdrag/jaktfelt. En slik modell vil gi rettighetshaverne et 

større ansvar i forhold til forvaltning av egne ressurser, enn hva tilfellet var tidligere. Dette er 

også helt i tråd med de signaler myndighetene gir, både når det gjelder forvaltning av laks, 

hjortevilt og bever.  

 

ORGANISERING AV  

BEVERJAKTA I GRONG 

Jaktfelt : 

I Grong har vi totalt 22 jaktfelt for bever. Beverbestanden har vært og er størst i de nordlige 

delene av kommunen, men den sprer seg fortsatt til nye områder sørover i kommunen. På 

neste side finner du et oversiktskart over Grong kommune, hvor alle jaktområdene for bever 

er avmerkt. Du finner også en kort beskrivelse av hvert jaktområde. 

   

Jakttid, jaktperioder og priser : 

I Grong kommune er jakttida for bever:  

Fra og med 01.10 og til og med 10.05.  

Jakttida er inndelt i fire jaktperioder: Priser for sesongen 2012/13 

1 periode 01.10 - 23.12   Kr. 400,- pr. rett 

2 periode 01.01 - 31.03   Kr. 400,- pr. rett 

3 periode 01.04 - 20.04   Kr. 400,- pr. rett 

4 periode 21.04 - 10.05   Kr. 400,- pr. rett 

Du kan løse en fellingsrett som gjelder for et jaktfelt i en periode, eller kjøpe en "pakke" hvor 

både fellingsretter, husvære, orientering av kjentmann og jaktkart inngår i prisen. En slik 

pakke gjelder vanligvis for ei helg, eller to overnattinger midt i uka. Ta kontakt med Grong 

Fritid for nærmere informasjon. 
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KART OVER BEVERJAKT - 

FELTENE I GRONG 

Jaktområder : 

1. Namsen, Åsmulen øst 
Relativt lang strekning på ca. 6 km i 

Namsen, kun på østsiden av elva. Spennende 

område rundt Namstjønna og 

Namstjønnbekken, nord i området.  

2. Namsen, Harran øst 
Lang strekning på ca. 8 km. i Namsen, kun 

på østsiden av elva.  

 

 

 

3. Litjelva ved Solum 

Lita elv/bekk som går ut i Nesåa. En 

strekning på ca. 1 km., like ovenfor Neså-

dalsvegen. Området er relativt mye brukt av 

beveren.  

4. Nedre Nesåa 

Relativt lang strekning på ca. 6 km. i Nesåa, 

ei sideelv til Namsen. Bare deler av elve-

strekningen har beveraktivitet.  
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5. Øvre Nesåa 
Spennende område for den som liker seg litt bort fra 

bilveg og ut i "villmarka". Øvre del av området har 

størst beverbestand. Harran Fjellstyre disponerer ei 

trivelig jakthytte i området. Ca. 3 km med jaktbar 

elvestrekning. 

6. Rognbuelva 

Sideelv til Nesåa. Selve Rognbuelva er for grunn og 

stri for beveren, men fra Rognbu-vatnet og innover et 

stykke langs bekken, er det fine forhold for beveren. 

Ligger litt uveisomt til om vinteren.  

7. Namsen, Aune vest 
Ca. 3 km lang strekning i Namsen, på vestsiden av 

elva.  

8. Namsen, Harran vest 
Ca. 5 km lang strekning i Namsen, på vestsiden av 

elva. Deler av strekningen ligger noe uveisomt til om 

vinteren. 

9. Fiskumelva 

Spennende og idyllisk lita sideelv til Namsen. Deler 

av strekningen ligger et stykke fra bilveg om vinteren. 

Selges kun som "pakke", inkl. 2 fellingsretter, 

husvære i jaktterrenget, kart og orientering av 

kjentmann.  

10. Namsen, Sagmoen - Moa 

Knapt 3 km lang strekning i Namsen, på begge sider 

av elva. Flere spennende områder langs strekningen, 

bl.annet ved utløpet av Ramsjøelva og ved 

Nesholmen. 

11. Nedre Elstadelv 

Ca. 5 km lang strekning av Elstadelva, som er en 

sideelv til Namsen. Kan ligge noe uveisomt til i 

vårløysninga. Et spennende område for den som liker 

ei mindre elv enn Namsen, og noe større enn en stor 

bekk. 

12. Øvre Elstadelv 

Ikke ulikt foregående jaktområde. Deler av området 

kan bli liggende et stykke fra bilveg om vinteren og i 

vårløysinga. Et fint område for den som ønsker seg litt 

bort fra E6 og hovedelva. 

13. Møklevatn - Brusvassbekken 

Nytt område som tidligere ikke er jakta. Blir vanligvis 

liggende noe uveisomt til om vinteren.  

14. Namsen, Havsøyra 

Område i Namsen  ved Havsøyra. Kan jaktes fra 

begge sider av elva. Nære vei. Elva stort sett åpen hele 

året. 

15. Bakoddo v/Rossethylla – Litjåa 
Område ved Namsen og i lita sideelv/stor bekk som 

kommer ut i Namsen ved Havsøyra. 

16. Sanddøla, Nynes - Bergfossen 

Lang strekning i Sanddøla, fra Nynes og opp mot 

Bergfossen, tot. ca. 14 km. Lange strekninger av 

Sanddøla er ikke typisk beverelv, men i enkelte 

"lommer" har beveren tilhold. Nordsida av elva er 

vanskelig å nå, da det ikke er veiadkomst og det er 

svært bratt ned til elva. 

17. Namsen, Leirelva 
Et område sør i kommunen hvor det har blitt  mer 

bever de siste åra. Området ligger delvis i Namsen og 

delvis i Leirelva. Deler av området ligger nære 

bebyggelse, mens andre deler ligger i mere "villmark". 

18. Namsen, Øyem, Valskrå, Jørem  
Ca. 5 km lang strekning i Namsen,  med i alle fall to 

tilholdssteder for bever. Jakt kun fra søndre side. 

19. Namsen, Seem, Heggem, Duun  
Ca. 6 km lang strekning i Namsen. Jakt fra begge sider 

av elva. 

20. Sanddøla, Langnes - Formofoss 

Ca. 8 km lang strekning i Sanddøla. Deler av 

strekningen har forekomst av bever. Jakt kun fra 

vestsiden av elva, dvs. ikke fra Formosida. 

21. Raudhylla 
Lita elv som renner ut av Rausjøen. Foreløpig ikke 

åpnet for jakt. 

22. Rausjøen – Kvernsjøelva 
Jakt i lite vatn med tillhørende bekk. Bra bestand av 

bever de siste årene. 

Beverstatistikk: 
Jakt på bever ble innført i Grong i 1991/92. 

Avskytinga har vært som følger: 

  1991/92   7 dyr 2002/03  11 dyr 

  1992/93   8 dyr 2003/04  8 dyr  

  1993/94 18 dyr   2004/05  4 dyr 
  1994/95 16 dyr 2005/06  12 dyr  

  1995/96 19 dyr 2006/07  11 dyr  

  1996/97 21 dyr 2007/08  7 dyr  

  1997/98  13 dyr 2008/09  8 dyr 

  1998/99 12 dyr 2009/10  7 dyr 

  1999/00 12 dyr 2010/11  4 dyr 

  2000/01    8 dyr 2011/12  6 dyr 

  2001/02    8 dyr 2012/13  7 dyr 

   2013/14  5 dyr 


