
 

 

 
 

Salg av jaktkort Gran Almenning 2020 
 

 
 

Gran Almenning er en bygdeallmenning med kontorsted Gran på Hadeland. Gran Almenning 

har totalt ca 185 000 da skog og utmark fordelt på fire teiger. Salget av jaktkort er lagt ut til 

salg gjennom internettportalen inatur.no. Ved å gå inn på www.inatur.no vil du kunne kjøpe 

ledige jaktkort. Vi selger også jaktkort direkte fra allmenningen. For mer informasjon om 

allmenningen kan du gå inn på vår hjemmeside www.gran-almenning.no. 

 
 

Småviltjakt/rådyrjakt Øståsen 2020 
Gran Almennings skogområde på Øståsen er på totalt ca 142 000 da og beliggende på 

Hadelandsåsen mellom Hadeland og Nannestad/Hurdalen. Sørover strekker skogområdet seg 

til Snellingshaugen på Romeriksåsen. I nord grenser skogen mot Tingelstad Almenning sør 

for Lygna. Skogen har adkomst fra vest og sør. Fra Gran sentrum er det 8 km langs 

fylkesveg/skogsbilveg til allmenningsgrensa. Fra sør kan en følge Fv mellom Lunner og 

Nannestad. Langs denne vegen er det adkomst sørover til Leirsjøen og Snellingshaugen, eller 

nordover fra Skjerva. Kart som kan brukes er Norge-serien i målestokk 1:50 000 nr 10042 

Toten og 10034 Oslo Nordmarka, som dekker hele området til allmenningen.  
 

Terrenget er kupert med store variasjoner i produktivitet. Terrenget er dominert av store 

åsrygger i kombinasjon med flere store vann. Høyden over havet varierer fra 320 moh i de 

sørlige områdene (Leirsjøen), til like under 800 moh lengre nord (Framstadsæterfjellet). 

Skogen er dominert av gran i de nordlige jaktområdene, og noe mer innslag av furu lengre i 

sør. Gammelskogandelen er på ca 25 % av den produktive skogen. 
 

For jaktsesongen 2019 ble det solgt totalt 162 jaktkort på hele området, hvorav 16 var 

tredagerskort. Bestanden av skogsfugl har vært stabilt god de senere årene, men i 2019 viste 

http://www.inatur.no/
http://www.gran-almenning.no/


tellingen en sterk nedgang. Vi innførte derfor fredning av brunfugl og begrensing i 

jaktkortsalget. Vi gjennomfører telling av skogsfuglbestandene i august, og en avgjørelse 

om en eventuell videre fredning av brunfugl tas på bakgrunn av denne tellingen. 
Harebestanden er jevnt god.  Rådyrbestanden er låg over hele allmenningen.  
 

Fellingsstatistikk siste 5 år på Øståsen: 

 

Følgende jaktkort tilbys for jakta 2020: 
 

Øståsen    1 periode  10/9 – 16/9 20 kort    800 kr  

     ” ”                      2 periode 17/9 – 23/9 20 kort    800 kr  

 ” ”  3 periode 24/9 – 4/10 20 kort    800 kr  

Øståsen   Siste periode  10/10 – 23/12 20 kort  1100 kr  

Øståsen hel sesong   10/9 – 23/12 20 kort  2200 kr  

Øståsen hel sesong inkl rådyr   10/9 – 23/12 10 kort  2500 kr 

      Weekend/3 dager  Alle perioder dersom ledige kort.     550 kr 

 

      Rådyr     25/9   – 23/12 10 kort    550 kr 

      Rådyrbukk    10/8   – 24/9 10 kort    550 kr 

      Hjort   (uten hund)  1/9     – 4/10 og 

1/11 – 23/12 10 kort    750 kr 
 

NB! Det er ikke tillatt med bruk av fuglehund i perioden 10.09 – 10.10!! 
 

Det er ingen egen hjortestamme på øståsen på allmenningen, men det er stadig streifdyr av 

hjort. Det er åpnet adgang til jakt av hjort på allmenningen fra 1/9, og elgjegere har rett til på 

felle hjort under utøvelse av elgjakt.  For å øke beskatningen av hjort tilbyr vi jaktkort på hjort 

før og etter elgjakta. Ved felling betales kr 85 pr kg. 

Allmenningen har avtale om godkjent ettersøkshund. 
 

I tillegg til jaktkortene som selges fra allmenningen blir det solgt jaktkort til bruksberettigede 

og innenbygdsboende jegere gjennom Gran jeger og fiskeforening.  
 

Ta kontakt med allmenningen for å få opplysninger om grensene, eller gå inn på 

www.inatur.no 
 

Det kreves at alle som kjøper jaktkort på allmenningen leverer jaktrapport/fellingsstatistikk. 

Ved salg fra allmenningen kommer et depositum på kr 100,- i tillegg som blir tilbakebetalt 

ved innlevert jaktrapport før 10. januar. Ved salg gjennom inatur kreves jaktrapport enten ved 

jaktrapportering gjennom inatur eller ved e-post til allmenningen. Ikke innlevert jaktrapport 

kan føre til utestengelse neste år. 

Småviltjakta starter 10. september. Det er tillatt med bruk av harehund fra 10. september, men 

det kreves sauerenhetsbevis på alle hunder fram til 10. oktober. Etter 10. oktober kreves 

sauerenhetsbevis på alle hunder over 1 år. Det er opphold i småviltjakta fra 5. til 10. oktober 

pga elgjakt. Toppjakt med rifle er ikke tillatt. 
 

 

 

År Rådyr Hare Tiur Røy Orrhane Orrhøne Jerpe Rype And Gås Rev Mink Mår 

2019 4 64 4 0 24 0 1 0 0 0 1 0 3 

2018 3 65 8 9 25 15 1    5  4 

2017 1 41 15 4 41 1 1    2 1 2 

2016 2 67 12 0 33 0 0 0 3 0 0 1 4 

2015 0 32 5 0 33 1 2 0 15 0 0 0 1 

http://www.inatur.no/


Hytter 
Vi tilbyr utleie av hytter med forskjellig standard og pris. Alle hyttene er tilgjengelige med 

bil.  Jegere som ønsker å leie hytte vil bli prioritert ved tildeling av jaktkort. Følgende hytter 

er til leie i høst: 

 

Allmenningshytta 
Flott beliggenhet ved strandkanten ved Skjelbreia.  Drikkevann hentes fra Våja ellet tas med 

hjemmefra. Hytta har innlagt strøm. Oppvarming med ved og matlaging på gasskomfyr. Hytta 

har kjøleskap. Hytta har sengeplass til 8 personer, men egner seg best for 4 – 6 personer.   
 

 
Uteplass på Allmenningshytta 
 

Leiepriser: 
 1 uke  2 500 kr 

 2 uker   3 800 kr 

 Weekend 1 100 kr 

 

Håkenstadhytta 
Flott beliggende ved vannkanten av Vassbråa, sentralt på allmenningen. Hytta er oppussa for 

få år siden. Oppvarming med ved, og matlaging på gasskomfyr. Hytta har gasskjøleskap. 

Vann hentes på Sagvolden, 3 – 400 m. unna, eller i Vassbråa.  Hytta egner seg for 2 – 4 

personer. 

 

 
Håkenstadhytta 

 

 

 Hytta leies ut gjennom inatur.no med en pris på 600 kr/døgn. 

 



 

Småviltjakt/rådyrjakt Veståsen 2020 
 

Gran Almenning tilbyr jaktkortsalg på rådyr og småvilt til utenbygds og innenbygds jegere på 

vår skogteig på vestsiden av Randsfjorden.  
 

Veståsen 
Gran Almennings skogområde ligger på åsen mellom Randsfjorden og Sperillen og er på    

38 000 da i en sammenhengende teig med adkomst fra Randsfjorden ved Elnesvika. Fra 

Jevnaker er det ca 15 km nordover langs rv. 245 og deretter ca 10 km på skogsbilveg til 

Tangnes, som ligger sentralt i allmenningen. Kart som kan brukes er Norge-serien i målestokk 

1:50 000 nr 10042 Toten og 10034 Oslo Nordmarka, som dekker hele området til 

allmenningen. Kartreferanse til Tangnes er 702 908. 

Skogen er for det meste lågproduktiv og ligger på 350 moh. – 550 moh.  Skogen er 

furudominert med nord – sørgående bergrygger i kombinasjon med myrområder og 

småvann/tjern. Vegetasjonen er preget av blåbær og bærlyng, samt noe lav. 

Gammelskogandelen er på ca 35 %.  

Jaktsesongen 2018 vart det solgt 58 jaktkort, ingen av disse var tredagerskort. De siste årene 

har vi hatt en stabilt bra bestand av både storfugl og orrfugl over store deler av området. I 

2019 viste tellinger en sterk tilbakegang i bestanden, og vi innførte derfor fredning av 

brunfugl og begrensinger i salg av jaktkort. Vi vurderer fortsatt brunfuglfredning til etter 

at telling av skogsfuglbestanden er gjennomført i august. Rådyr fins spredt over hele åsen, 

men gaupe er fortsatt en sterk begrensing i rådyrbestanden. 
 

 Fellingsstatistikk siste 5 år på Veståsen: 
 

År Rådyr Hare Tiur Røy Orrhane Orrhøne Jerpe Rev Mink 

2019 1 0 3 0 15 0 1 0 0 

2018 1 1 2 9 16 6 1 1 1 

2017  3 3 2 10 3 1   

2016 0 0 6 0 20 0 7 0 0 

2015 1 2 2 0 17 0 0 0 0 

 

 

Følgende jaktkort tilbys for jakta 2020: 
     

Utenbygds fra 10/9 – 16/9  800 kr  10 kort 
Utenbygds fra 17/9 – 24/9   800 kr  10 kort 

Utenbygds fra 25/9 – 4/10  800 kr  10 kort 

Utenbygds fra 1/11 – 23/12  500 kr  20 kort  
 

Hel sesong - bruksrett     500 kr                       .                        
 

Hel sesong - innenbygds    1 100 kr  

Hel sesong - utenbygds   2 200 kr 

Hel sesong inkl rådyr – utenbygds 2 500 kr  

Hel sesong innenbygds og utenbygds  til sammen  40 kort 
 

Weekend/3 dager. Alle perioder dersom ledige kort.  Pris 550 kr. 

 

 

Rådyr:   

Rådyrbukk    10.8-24.9        550 kr  5 kort 

Rådyr     25.09-23.12     550 kr  5 kort 



 

NB! Det er ikke tillatt med bruk av fuglehund i perioden 10.09 – 10.10!! 

Småviltjakta starter 10. september. Det er tillatt med bruk av harehund fra jakttidsstart, men 

det kreves sauerenhetsbevis på alle hunder fram til 10. oktober. Mellom 10. oktober og 1. 

november kreves sauerenhetsbevis på alle hunder over 1 år. Etter 1. november kreves ikke 

sauerenhetsbevis.  Det er opphold i småviltjakta fra 5. oktober til 10 oktober pga elgjakt. 

Toppjakt med rifle er ikke tillatt. 

Allmenningen har avtale om godkjent ettersøkshund. 
 

Som innenbygds regnes jegere bosatt i gamle Gran sogn. 

Det kreves at alle som kjøper jaktkort på allmenningen leverer jaktrapport/fellingsstatistikk. 

Ved kjøp fra allmenningen kommer et depositum på kr 100,- i tillegg som blir tilbakebetalt 

ved innlevert jaktrapport før 10.januar. Ved kjøp gjennom inatur.no kreves jaktrapport enten 

ved jaktrapportering gjennom inatur.no eller ved e-post til allmenningen. Ikke innlevert 

jaktrapport kan føre til utestengelse neste år. 
 

Utleie av hytterom i forbindelse med jakta. 
 

Tangnes 
Vi tilbyr utleie av en del av ei hytte på Tangnes, sentralt beliggende i allmenningen. Hyttedelen består 

av to rom; gang og oppholdsrom/kjøkken/soverom. Hytta er tredelt med to innganger, hvor utleiedelen 

har egen inngang.  Standarden er enkel, med vedfyring som oppvarming og gass til matlaging.  Vann 

må hentes fra bekk i nærheten.  Antall sengeplasser er 2 – 3. 

      

 

 
Tangnes 

 
 Hytta leies ut gjennom inatur.no med en pris på 500 kr/døgn 

 

Kjøp av jaktkort 
Salget av jaktkort er lagt ut på internettportalen inatur. Ved å gå inn på www.inatur.no vil du 

kunne kjøpe ledige jaktkort over nettet.  

 

Vi selger også jaktkort direkte fra allmenningen. Dersom du ønsker denne løsningen kan du ta 

kontakt med oss på telefon eller e-post. 

Spørsmål om jakt kan sendes på e – post eller pr telefon. Jaktkort selges fortløpende så lenge 

det er ledige kort. 

 

 

 

 

http://www.inatur.no/


Følgende adresser og telefonnummer kan brukes: 

E – post  harald.kvam@gran-almenning.no 

Postadresse  Gran Almenning 

Pb. 38 

2711 Gran 

Telefon  61 31 30 50 

Mobil Harald Kvam 41 45 55 99 


