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Ved Stordalsvatnet i Storfrøyningsdalen. 40 m2. 4 senger.
Bra standard. Spredt skog, nært høgfjellsomr. Helårshytte.
Ideelt utgangspunkt for både jakt, fiske, bærplukking og
fjellturer. Robåt benyttes 100 meter hvis mye vatn i elva
mellom vei og hytte.

4UPSEBMTIZUUB

Ved Storelva i Namskroken. 16 m2, 4 sengeplasser.
Enkel standard. Ligger 50 m fra hytte nr 8. Skoglandskap
omkranset av høyfjell. Helårshytte. Ligger i Børgefjell
Nasjonalpark. Utmerket utgangspunkt for jakt, fiske, bærplukking og fjellvandring.

4OÌTBNPTUVB
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Like nedenfor Stordalsvatnet i Storfrøyningsdalen. 50 m2,
8 + 1 senger. Bra standard. Spredt skog og høyfjellsområde.
Helårshytte. Ideelt utgangspunkt for både jakt, fiske, bærplukking og fjellturer.

4UPSHÌTWBTTCVB
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Like ved elva Namsen i Mellingen statsalm. 53 m2,
7 sengeplasser. Bra standard. Skoglandskap, kort vei til
høyfjell. Helårshytte. Et bra utgangspunkt for jakt,
fiske, bærplukking og fjellvandring.

'JOOUKOOIZUUB
  
  
 

 



 

3
11

Sør-østre ende av Storgåsvatnet. 21 m2, 6 sengeplasser. Enkel
standard. Høyfjellsområde. Helårshytte. Ideelt utgangspunkt
for både jakt, fiske, bærplukking og fjellturer.

Nybygd 2013! Ved Finntjønna i Sandåmoen statsalm. 55 m2,
6 sengeplasser. Bra standard. Helårshytte i høy-fjellet. Midt
i fiskeområde med ca 25 tjern med ørret i en radius på 1-2
km. Svært gode småviltjaktområder. Naust og båt ved hytta.
Ligger ved isfiskeløype som starter i Namsskogan sentrum.
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Sør-østre ende av Litlgåsvatnet. 10 m2, 2 + 1 senger.
Enkel standard. Høyfjellsområde. Lita bu som ligger
strategisk plassert for jakt, fiske, bærplukking og fjellturer.

4UPSIPMNIZUUB
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Ved elva Sandåa i Sandådal statsallm. 10 m2, 3 senger. Enkel
standard.15 m fra hytte nr 13. Skoglandskap, kort vei til høgfjellet. Helårshytte. Godt utgangspunkt for jakt, bærplukking
og fjellturer. Bra fiskemuligheter i fjellet. 2 km still-elv ved
hytta.
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Hyttenavn:

Beskrivelse

Leies ut hos

Antall
sengepl.

Avst. fra
veg sommer

Avst. fra
veg vinter

1 Stordalsbua

NF-B-Se-BÅ

www.inatur.no / info-tlf 415 58 176

2 Stordalshytta

NF-B-Se-Gk

www.inatur.no / info-tlf 415 58 176

4

0,3 km

10,0 km

8+1

ved veg

3 Storgåsvassbua

NF-B-Se

www.inatur.no / info-tlf 415 58 176

6

3,5 km

9,5 km
5,0 km

4 Litlgåsvassbua

NF-B-P-G-Ve

www.inatur.no / info-tlf 415 58 176

2

3,5 km

4,0 km

5 Storholmhytta

NF-B-Se-Ve

www.inatur.no / info-tlf 415 58 176

6+2

0,9 km

2,5 km

6 Langholmhytta

NF-B-Se-Ve

www.inatur.no / info-tlf 415 58 176

6

0,9 km

1,7 km

7 Mellingenhytta

NF-B-S-Ve

www.inatur.no / info-tlf 415 58 176

8

ved veg

0,8 km

8 Namskrokhytta

NF-P-Ve

www.inatur.no / info-tlf 415 58 176

4

4,0 km

8,0 km

9 Skogstua (Namskroken)

NF-P-Ve

www.inatur.no / info-tlf 415 58 176

4

4,0 km

8,0 km


 


 

5

På sydspissen av Storholmen i Mellingsvatnet.
35 m2, 7 sengeplasser. Bra standard. Skoglandskap omkranset av høyfjell. Helårshytte. Ikke tilgjengelig sen høst og vår
p.g.a. isforhold. Idyllisk plassert midt i fiskevatnet. I tillegg
gode muligheter for bærplukking, jakt og fjellturer.
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Ved Sandåa i Sandåmoen Statsalm. 55 m2, 6 sengeplasser.
Bra standard. Ligger 15 m fra hytte nr 12. Skoglandskap,
kort vei til høyfjell. Helårshytte. Godt utgangspunkt for jakt,
bærplukking og fjellturer. Brukbare fiskemuligheter. Ligger i
et tilrettelagt friluftsområde.

-BOHIPMNIZUUB
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På sydspissen av Langholmen i Mellingsvatnet. 24 m2,
6 sengeplasser. Bra standard. Skoglandskap omkranset av
høyfjell. Helårshytte. Ikke tilgjengelig sen vår og høst p.g.a.
isforhold. Strategisk plassert midt i fiskevatnet. I tillegg gode
muligheter for bærplukking, jakt og fjellturer.

.FMMJOHFOIZUUB

14

Ved Langvatnet i Tromsdalen. 12 m2, 4 sengeplasser.
Meget enkel standard. Spredt skog omkranset av høyfjell.
Helårshytte. Utmerket utgangspunkt for jakt, bærplukking og
fjellturer. Brukbare fiskemuligheter. F.t. utleid på åremål.

8FTUJOIZUUB

10 Snåsamostua

NF-Se-Ve

www.inatur.no / info-tlf 415 58 176

7+1

ved veg

5,5 km

11 Finntjønnhytta

NF-B-Se-P-G-Ve

www.inatur.no / info-tlf 415 58 176

6

4,0 km

9,0 km

12 Sandåstua anneks

NF-P-A

www.inatur.no / info-tlf 415 58 176

3

0,6 km

3,5 km

13 Mattisstua

NF-B-Se

www.inatur.no / info-tlf 415 58 176

4+2

0,6 km

3,5 km

14 Tromsdalshytta

NF-P

Utleid på åremål fra 2007

4

4,5 km

6,0 km

15 Westinhytta

NF-B-Se

www.inatur.no / info-tlf 415 58 176

7+2

ved veg

0,1 km

16 Fløan utleiehus

JF-B-Svf-Ve-PÅ

www.inatur.no /info-tlf 950 76 804

8+2

ved veg

ikke utleie
2,0 km

17 Frøyningsheimen

NK-B-Se

www.inatur.no / info-tlf 415 58 176

16+2

2,0 km

18 Bernehytta

NK-B-Se

www.inatur.no / info-tlf 415 58 176

4

2,0 km

2,0 km

19 Osvasstua

SS-B-G-Se

www.inatur.no /info-tlf 07800

8

ved veg

0,2 km

NF =
NK =
B =
Se =
P =
Ve =
BÅ =
PÅ =
A =

JF
SS
G
Svf
Gk
S

Eies og drives av Fjellstyret
Eies av kommune, drives av Fjellstyret
Båt følger hytta sommers tid
Solstrøm til belysning1)
Parafinlamper til belysning
Veiavgift
Båt må benyttes hvis mye vann
Påhengsmotor på utleiebåt
Anneks til nr. 13

= Eies og drives av Jarle Fløan
= Eies og drives av Statskog
= Garn til disp. ved bruk i vatnet ved
= Strøm, vatn, fryseboks, kjøleskap
= Gasskjøleskap
= Innlagt strøm 220V

'SZOJOHTIFJNFO

I tillegg til at båt følger med ved leie av en del av hyttene, er det også
en del båter for separat utleie. Ved Snåsamotjønnin, Fisktjønna,
Steinvatnet, Storgåsvatnet, Jengelskardvatnet og Bleikarvatnet er
det båter/prammer til fri disposisjon.
(Kan i perioder være under reparasjon). Utleie av båter ellers ved
Mellingsvatnet og Frøyningen, kontakt Statoil, tlf 74 33 44 74.
NB! Husk å ta med godkjent flytevester ved bruk av båt.
Hyttene er utstyrt med madrasser, bestikk, kopper, kasseroller m.v.
tilpasset antall sengeplasser, samt litt ekstra utstyr. Sengedyner/
soveposer, klosettpapir og fyrstikker må medbringes av leietaker.
En del skogsbilveier er belagt med veiavgift. Se beskrivelse.
Nøkler til hytter 1-18 hentes på Statoil Namsskogan, tlf 74 33 44 74.
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NY HYTTE 2015 med bilveg til trappa sommers tid. Ca 50 m2.
Innlagt 220 V strøm. Helårshytte. Ved vannkanten av Mellingsvatnet.
Super utgangspunkt for småviltjakt, fiske, molteplukking, fjellturer
m.v. Robåt til disp. Ta evt. med 4-6 hk påhengsmotor.

Ved Brekkvatnet i Brekken Statsalm. 47 m2, 7 sengeplasser
og dobbel sovesofa. Bra standard. Skoglandskap. Meget
gunstig utgangspunkt for jakt, fiske, bærplukking og
fjellturer.

/BNTLSPLIZUUB
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Meget stor hytte ved vatnet
Frøyningen. 80 m2, 16 + 2 sengeplasser. Bra standard. Spredt skog,
kort vei til høyfjell. Frøyningen er et
meget godt ørretfiskevatn.

Telefon 07800
www.statskog.no
www.inatur.no

0TWBTTUVB
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Ved Storelva i Namskroken. 13 m2, 4 sengeplasser. Enkel
standard. Ligger 50 m fra hytte nr 9. Skoglandskap omkranset av høyfjell. Helårshytte. Ligger i Børgefjell
Nasjonalpark. Utmerket utgangspunkt for jakt, fiske,
bærplukking og fjellvandring.
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Like ved Mellingsvatnet.
72 m2 første etg, 50 m2 andre
etg. 8 + 2 sengeplasser. Bra
standard. Skoglandskap, kort vei til høyfjell. Ligger lett tilgjengelig for jakt, fiske, bærplukking og fjellturer. Bolighus
på nedlagt småbruk. Innlagt vatn og strøm. Båt m/motor i
Mellingsvatnet.

18

Tømmerkoie ved vatnet Frøyningen. 25 m2, 4 sengeplasser.
Enkel standard. Spredt skog, kort vei til høyfjell. Frøyningen
er et meget godt ørretfiskevatn. Oppusset 2006.

Særprega hytte ved Osvatnet (naust og garn).
75 m2, 8 sengeplasser. Off. veg og skogsbilveg 6 km fra
E6 like sør for Trones mot Strompedalen, til høyre mot
Ausvassråa ca 200 m. Namsskogan Familiepark på Trones
med dyr og en rekke leikeaktiviteter. Hytta er tilpassa rullestolbrukere. Fiskeplass for rullestolbrukere ved Tunnsjøelva
og E6 ca 9 km unna.
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Rundt halvparten av utmarksarealet i kommunen er statsgrunn.
550.000 da. av disse arealene er statsallmenninger der fjellstyret
forvalter bruksretter som beite, seterbruk, storviltjakt, småviltjakt
og fiske. Fjellstyrets virksomhet reguleres av Fjelloven med forskrifter:
Fjellstyret skal «arbeide for å sikre at allmenningen blir brukt på en
måte som fremmer næringslivet i bygda og tar vare på naturvern- og friluftsinteressene». Se også www.namsskogan-fjellstyre.no

45"54,0(

Statskog SF’s avdelingskontor i Steinkjer, er en del av statsforetaket Statskog
SF. Statskog er landets største grunneier. Foretaket skal drive eiendommene
effektivt og samtidig gjennom aktivt naturvern og tilrettelegging for friluftsliv
sikre allmennhetens tilgang til gode naturopplevelser, jakt og fiske. Statskog
fremmer det enkle og naturnære friluftslivet. Se også www.statskog.no.

'3*-6'54-*7

Statskog og fjellstyrene arbeider med å legge til rette for at flest mulig kan benytte
statsgrunn til friluftsliv. I den sammenheng blir det anlagt og vedlikeholdt rasteplasser, informasjonstavler, gapahuker, bruer m.v. samt utleiehytter og båter.

'*4,&o/".44,0("/,035&5

kortkjøp på www.inatur.no
Namsskogankortet er et felles fiskekort som dekker områder som disponeres av Namsskogan fjellstyre, Statskog SF, Namdal Bruk A/S, Ulvig-Kiær A/S og Namsskogan kommune. Kortet dekker over 90% av all utmark i Namsskogan, og gjør at det er enkelt å være fisker
i kommunen. Kortet gjelder i rundt 800 vatn, tjønner og elver. Ørret er dominerende fiskeart i
kommunen. En del vatn/tjønner med røye finnes også. I Namsenvassdraget kan en dessuten få
den unike reliktlaksen «Namsblank» på kroken.

#3(&'+&--/"4+0/"-1"3,o#3(&'+&--,035&5

Deler av Smalåsen statsallmenning ligger i Børgefjell nasjonalpark, en nasjonalpark som er viden
kjent for sitt rike dyre- og fugleliv, flora, gode ørretvatn m.v. Nasjonalparken omfatter områder i
4 kommuner og 2 fylker. For den som ønsker å fiske i Børgefjell uten å måtte ta hensyn til kommunegrenser, er Børgefjellkortet et godt alternativ. Kortet omfatter alle fiskevatn og elver innenfor
nasjonalparken. Kortkjøp også på www.inatur.no
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Namsen er ei storslagen ørretfiskeelv som går på langs gjennom hele kommunen. Området er lett
tilgjengelig for alle i og med at E-6 går langsetter elva i 6 mil. På noen områder er det tilrettelagt
med stier, gapahuker, sitteplasser m.v. I Namsen kan fiskeren få sine opplevelser i områder med stryk og fosser, eller i elvas
stille partier ovenfor en av de mange terskler i elva. Ørret av ypperste kvalitet. Ikke uvanlig med fisk på 2–3 kg. Det er tatt fisk
opp mot 5 kg.

4.¯7*-5+",5

Namsskogan Fjellstyre forvalter småviltjakt på ca 585.000 dekar inkl. ca 35.000 kommune-eiendom. Jaktstart uten hund er
10. sept. og med hund 15 sept. Søknad for jakt med hund og evt. fjellstyrehytte sendes fjellstyret innen 1. april. Se skjema
på www.namsskogan-fjellstyre.no. Loddtrekning og tildeling av kort i mai. For jakt uten hund legges kort ut på vår side hos
www.inatur.no, ca 15/04 hvert år. På Inatur kan du fra 1. oktober også kjøpe kort som gjelder all statsgrunn i kommunen.
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Namsskogan Fjellstyre forvalter storviltjakt på ca 175 000 da elg-areal. www.inatur.no

3&*/%3*'5

Hele kommunen er et sentralt sørsamisk
reinbeiteområde. Vis hensyn.

,"35

Fjellkart som dekker hele kommunen kan du få
tilsendt ved innbetaling av kr 200,- til Fjellstyrets
konto: 4448.11.83550. Kartet er produsert i 2011.

  
 

 


         

