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Husvære
• Buene i Enmolægeret, Tjuvhollægeret og Y-tjønnbua står åpen som selvbetjent
hele året, bortsett fra 10 dager under rypejakta og aktuelle helger hvor det leies
bort garnfiske. Veibua låses, men leies bort etter bestilling om sommeren.
Veibua står åpen til selvbetjening om vinteren.
• Seterhus på Ryan i Magnilldalen leies ut foruten å benyttes til egne formål av
kommunen. Dersom det er stor interesse kan Ryan leies av samme leietaker
maksimalt 1 uke pr. år. Utleie forbeholdes innenbygdsboende. Dersom det
utvikles stor interesse forvaltes også dette etter søknad og trekning. Dersom
ledighet kan Ryan også leies ut til utenbygdsboende.
• Skogshusvære i Gammeldalen kan leies ut. Dersom stor interesse, som Ryan.

Fiske.
• Alt fiske i Y-tjønnområdet utenom garnfiske forvaltes av Kvikne øst
fiskeadministrasjon på lik linje med annet fiske i deres område, som også får
ansvaret for kultiveringstiltak.
• Garnfiske i Y-tjønnan forbeholdes innenbygdsboende i Tynset kommune.
Antall garnnetter tilpasses til enhver tid fiskestammen.
• Det foretas trekning av garnfiske etter søknad.
• Det kan kun leveres en søknad pr husstand, og alle husstander i Tynset
kommune kan søke.
• Fiske i Ryantjønna forvaltes av Tynset jeger- og fiskeforening.
• På andre områder hvor kommunen har fiskerett inngår dette i retningslinjer
som tilhørende sammenslutninger bestemmer.

Småviltjakt.
• Rypejakta på Y-tjønnområdet deles inn på tradisjonelt vis i 3 jaktfelt. Området
organiseres i 2 perioder a 5 dager fra den 10. til 19. september, eller etter de
datoer vedtatt i Kvikne utmarksråd. Det kan fastsettes dagskvoter i forhold til
rypebestanden. Det trekkes 6 lag a 4 personer. Inntil ¼ av kortene til rypejakt
kan selges til utenbygdsboende, det skal maksimalt være 2 utenbygds jegere pr.
lag. Det kan være inntil 4 hunder pr lag.
Fra den 20. september selges dagskort inntil 2 dager pr jeger. Det kan selges
inntil 12 dagskort pr dag. Salg av dagskort avpasses i forhold til rypebestanden.
Dagskort legges ut for salg 1 uke før kortperioden starter.
• Rypejakt på Leiran leies ut etter trekning av søknad. Det trekkes 2 jegere for
hele jakta.Det kan være inntil 2 hunder.
• Småviltjakt på andre områder tilhørende kommunen inngår i ulike
grunneiersammenslutninger.

Reinsdyrjakt.
• Reinsdyrjakt er forbeholdt innenbygdsboende.
• Reinsdyrjakt tildeles ved trekning etter søknad.



• Alle jegere må ha godkjent dokumentasjon på 50 treningsskudd, bestått
storviltprøve og betalt jegeravgift ved henting av fellingstillatelse.
• Alle jegere må undertegne jegerkontrakt.
• Betaling for reinsdyrjakt er pr kg kjøtt som avregnes ved dokumentert veiing.
Det innbetales forskudd før jakta. Dette tilbakebetales ikke. Disse reglene
gjelder felles for alle kommunens områder med reinsdyrjakt
Bruk av kommunens rett til å søke elgjakt.
• Bruk av kommunens rett til å søke elgjakt forbeholdes innenbygdsboende,
som ikke er rettighetshaver selv.
• Retten tildeles ved trekning etter søknad.
Selvhogst av ved til egen husholdning.
• Selvhogst av ved til egen husholdning forbeholdes innenbygdsboende.
• Hogstfelt tildeles ved påvisning etter søknad.
• Søknadsfrist en gang i året.
Utleie av beiterett.
• Kommunens beiteretter leies ut til aktive husdyrbrukere etter søknad.
• Utleie av beiterett forbeholdes innenbygdsboende, samt utenbygdsboende
som har rettigheter i aktuelt område fra før.
• Dersom kommunen har ledige beiteretter kan disse leies ut til
utenbygdsboende.

Generelt.
• Alle søkere skal ha rimelig mulighet til å nå opp i trekningen for jakt og
fiske. Derfor må de som blir tildelt jakt og fiske samt tar i mot tilbudet stå
over trekningen i 2 år.
• De som får tildelt storbukk ved trekning av reinsdyrjakt og som tar i mot
tilbudet, må stå over trekning av storbukk i 10 år.
• De som får tildelt rett til å søke elgjakt på Tynset kommune og tar i mot
dette må stå over som søker i 2 år.
• Hvor lenge jeger/fisker må stå over, jfr. a, b, og c, tilpasses etter hvor stor
etterspørsel det er.
• Alle reinsdyrjegere, småviltjegere og fiskere skal levere fangstrapport
innen fastsatt frist. De som ikke leverer fangstrapport må stå over jakt og
fiske de påfølgende 5 år.

Priser
Priser på de ulike tilbud fastsettes på ordinært vis i kommunestyrets
budsjettbehandling. For 2010 er følgende priser vedtatt:

1. Reinsdyrjakt.
- Reinsdyrjakt betales med kr. 55 pr kilo eks. mva.
- Det betales forskudd slik i Y-tjønnan og Magnilldalen;
- Stor bukk kr. 3.650,-
- Småbukk kr. 2.350,-
- Simle kr. 1.550,-
- Kalv kr. 1.050,-
- Det betales forskudd slik i Leiran;
- Stor bukk kr. 2.600,-
- Småbukk kr. 1.550,-



- Simle/ungdyr kr. 1.050,-
- Kalv kr. 520,-
- Innbetalt forskudd tilbakebetales ikke.
- I tillegg kommer avgifter slik;
- Kr. 485,- for voksent dyr og kr. 285,- for kalv i Y-tjønnan og Magnilldalen.
- Kr. 620,- for voksent dyr og kr. 105,- for kalv i Leiran.
- Priser skal i utgangspunktet følge statsallmenningene. Avgifter er bestemt av
villreinområdene.

2. Småviltjakt.
- Innenbygdsboende som mottar 5 dagers jakt etter trekning for første periode
betaler kr. 1.825,- inklusivt bruk av buer.
- Utenbygdsboende som mottar 5 dagers jakt etter trekning for første periode betaler
kr. 2.850,- inklusivt bruk av buer.
- Innenbygdsboende som mottar 5 dagers jakt etter trekning for andre periode
betaler kr. 1.550,- inklusivt bruk av buer.
- Utenbygdsboende som mottar 5 dagers jakt etter trekning for andre periode betaler
kr. 2.600,- inklusivt bruk av buer.
- Innenbygdsboende døgnkort betaler kr. 210,- med eller uten hund.
- Utenbygdsboende døgnkort betaler kr. 310,- med eller uten hund.
- Pris på småviltjakt i Leiran etter trekning, kr. 1.825- for innenbygdsboende.

3. Garnfiske.
- Fiske med garn betales med kr. 1.280,- pr. helg.
- Bruk av bu i tilknytting til utleid garnfiske ligger i prisen.

4. Bruk husvære.
- Bruk/leie av buer i Y-tjønnan området og leie av skogshusvære i Gammeldalen, kr.
100,- pr person pr døgn. Dersom flere enn 2 personer er prisen kr. 50,- pr person
pr. døgn.
- Leie av Ryansetra;
- pr døgn kr. 200.- for innenbygds, kr. 300,- for utenbygds,
- pr helg kr. 510,- for innenbygds, kr. 610,- for utenbygds,
- pr. uke kr. 1.020,- for innenbygds, kr. 1.225,- for utenbygds.

5. Elgjakt.
- For bruk av kommunens rett til å søke elgjakt betales forskudd med kr. 2,- pr.
tildelt dekar.
- Beløpet betales på forskudd og tilbakebetales ikke.

6. Virke på rot til ved.
- Hogst av ved til eget bruk betales med kr. 530,- pr. husstand.

7. Utleie av beiteretter.
- Årlig leie av beiterett til innenbygdsboende eller utenbygdsboende med rettigheter
i området fra før settes til kr. 10,- pr beiterett, (1 beiterett er 1 storfe eller 5 småfe).
- Årlig leie av beiterett til utenbygdsboende betales med kr. 50,- pr beiterett, (1
beiterett er 1 storfe eller 5 småfe


