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FeFo går nå i gang med en høring om småviltjakta i Finnmark.                       Foto: Lars Haukanes Krempig 

 

Går i gang med høringen om 

småviltjakten 

FeFo gjennomfører folkemøter, webinar og nettundersøkelser 

under høringen om småviltjakt i Finnmark. 

 
FeFo sender nå på høring forslag om endringer i retningslinjer for småviltjakt på Finnmarkseiendommen. 

Våre rettighetshavere Finnmarkingene, våre brukere og forvaltningsmyndigheter er velkommen med 

innspill på flere arenaer. 



 

 

 

«Småviltjakta er viktig for mange av fylkets rettighetshavere og for tilreisende. Vi håper på stort 

engasjement», sier utmarksforvalter Christina Bjørkli. 

  
Følgende temaer vil inngå i høringen:  

1. FeFo vil hvert år vurdere hvor høyt jakttrykk som skal tillates før stans i rypejakten. 
2. Jakttrykkregulering – regulering av fylkets og lokale innbyggeres tilgang til det enkelte jaktfelt. 
3. FeFo kan innføre sesongkvote per viltart. 
4. FeFo kan innføre ordning med trekning av dagskort for småviltjakt på Finnmarkseiendommen. 
5. Dagskort skal kun gjelde jaktfelt navngitt på jaktkortet. 
6. Skoleelever, studenter og vernepliktige i Finnmark skal fortsatt regnes som fast bosatte i kommunen de 

studerer eller avtjener verneplikt i. 
7. Salg av jaktkort starter etter gjennomført bestandsvurdering. 
8. FeFo kan selge jaktkort for enkeltarter av vilt. 
9. FeFo viderefører adgangen til snarefangst for bosatte i Finnmark. 
10. FeFo viderefører praksis med vårjakt på ender i Kautokeino kommune. 
11. Jaktfeltgrenser reguleres i samråd med brukere, inkludert hensyn til árbediethu/tradisjonell kunnskap. 
12. FeFo kan regulere bruk av løs hund under småviltjakt i særlige utsatte reinbeiteområder. 
13. FeFo opphever generelt forbud om at jakt og fangst ikke før skje nærmere enn 300 meter fra eget parkert 

kjøretøy langs skogsbilveiene i barskogområdene i Karasjok og i Sør-Varanger. 
 
Temaene er basert på resultater fra evalueringen FeFo gjennomførte i 2017 om småviltjakt i Finnmark.  

 

FeFo avholder folkemøter om småviltforvaltningen på Finnmarkseiendommen på disse stedene:  

 Kirkenes 

 Tana bru 

 Kautokeino 

 Havøysund 

 Breivikbotn 

 Alta 

 Lakselv 

 

«I tillegg vil vi i løpet av høringen gjennomføre en nettundersøkelse og et webinar med spørsmål og svar i 

sanntid. Det er viktig at flest mulig får mulighet til å si sitt», sier leder for utmarksavdelingen, Einar J. 

Asbjørnsen  

 

Innspill sendes per brev eller e-post til FeFo. Høringsbrevet kan ved forespørsel sendes per post. Svarfristen 

er satt til 15. april 2018.  

 



 

 

De nye retningslinjene vedtas av styret i FeFo juni 2018. 

 
 
 

  

 

 

KONTAKTPERSON / GULAHALLANOLMMOŠ:   

Christina Bjørkli, utmarksforvalter, tlf. 468 44 960 

Einar J. Asbjørnsen, leder for utmark, tlf. 482 04 187 

Eirik Palm, leder for kommunikasjon og samfunnskontakt, tlf. 976 19 594 

 

 

 

Følg FeFo på            

https://www.facebook.com/Finnmarkseiendommen
https://twitter.com/FeFo_no
https://www.linkedin.com/company/finnmarkseiendommen
https://www.instagram.com/finnmarkseiendommen/
http://www.fefo.no/no/presse/_layouts/listfeed.aspx?List={FCF1A413-1B29-40CD-868C-984D2C6526EF}

