
  

 

                     5. juli 2017 

 
 
 

 
Det blir gratis jaktkort i hjemkommunen for førstegangsjegere i år også. Her er Martin Bah Kåven, som felte sin første rype i fjor.               Foto: Privat 
 
 

Fortsetter med populær jaktordning 
FeFo viderefører ordningen for førstegangsjegere i Finnmark, med gratis jaktkort for småviltjakt 
i bostedskommunen.  
 
I fjor ga FeFo første gang bort gratis jaktkort i bostedskommunen til førstegangsjegere. 
Ordningen var så populær og erfaringene så gode at den videreføres i 2017. 
 
«Derfor gir vi også i år bort gratis sesongkort for bostedskommunene til førstegangsjegere 
som tar jegerprøven i 2017», sier utmarksforvalter Christina Bjørkli. 
 

Populær ordning 
I fjor delte FeFo ut gratiskort til 154 førstegangsjegere i Finnmark. Ordningen er et tiltak for 
å sikre rekrutteringen av jegere og fremtidig jaktutøvelse. Bjørkli håper derfor på 
henvendelser fra mange førstegangsjegere også denne høsten. 

 
«Mange av de som tar jegerprøven i dag, kommer seg ikke på jakt etterpå. Ved å tilby gratis kort til førstegangsjegerne 
i fylket, ønsker vi å bidra til å gjøre terskelen fra jegerprøve til jakt så lav som mulig», sier Bjørkli. 
 



 

 

 

Slik gjør du det 
Det er enkelt å skaffe seg gratiskortet. Har du bestått jegerprøven i 2017, betalt jegeravgiften, og er over 16 år eller 
fyller 16 år, kan du kontakte FeFo på telefon 09975 eller e-post til post@fefo.no for å få tildelt gratis sesongkort for 
din bostedskommune. 
 
Det vi trenger av informasjon hos deg er: 

 Navn, adresse 

 Fødselsdato 

 E-post 

 Jegernummer 

 Bekreftelse på at du har bestått jegerprøve i 2017 

 Hvis du også oppgir telefonnummer vil du kunne aktivere jaktkortet via SMS 
 
Førstegangsjegerne kan henvende seg til FeFo for gratis jaktkort fra 1. juli 2017.  
 
 
Mer informasjon om småviltjakt i Finnmark finner du her. 
 

 

 
 
 

KONTAKTPERSON / GULAHALLANOLMMOŠ:   
Christina Bjørkli, utmarksforvalter, tlf. 468 44 960 
 
 
 
 

 

Følg FeFo på            
 

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

