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Prisene for elgjakt blir nå like over hele Finnmark.
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Forenkler prisingen av elg
FeFo går over til et likt prissystem for elgjakta i Finnmark. Det betyr at kjøttprisen er den samme
uansett hvor i fylket dyret er felt.
Styret i FeFo har behandlet prissystemet for elgjakta i fylket, og har vedtatt at FeFo skal gå over til ny modell. Mens
prissystemet for elg tidligere var delt inn i tre prisklasser, blir det nå endret til bare én.
Fortsatt lavest pris
”Forenklingen av kjøttprisene på elg innebærer at en elg nå koster det samme, uansett hvor i fylket den er felt. FeFo
ønsker å forenkle prisingen av administrasjon av elgjakt i Finnmark. Dette vil bidra til en enklere jakt for elgjegerne, og
bidra til å fortsatt holde prisene på elgjakt på det laveste nivå i landet ”, sier styreleder Raymond Robertsen.
Omleggingen betyr ingen ekstra inntekter for FeFo, men fører til at prisen vil endres noe i enkelte jaktfelt. I praksis
betyr det at noen jaktfelt får litt billigere jakt, mens andre får en noe høyere pris. I tillegg er det en del jaktfelt som
ikke vil merke noe til endringen.
Bedre tjenester
Leder for utmark, Einar J. Asbjørnsen, mener den nye ordningen med like priser over hele fylket også vil gjøre det mer
forutsigbart for jegerne. FeFo jobber fortløpende med å gjøre tjenestene enklere og bedre for brukerne.

”FeFo prøver i tillegg ut egenveiing av elg i Karasjok og Porsanger kommuner i år, et tiltak som forhåpentligvis vil bidra
til en enklere jaktgjennomføring for jegerne, og mer rasjonell administrasjon for FeFo. Nytt av året er også at jegerne
nå kan melde på SMS som et alternativ til å ringe inn fellingene”, sier Asbjørnsen.
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