Utlysning av elgjakt på
Finnmarkseiendommen 2019
Til jaktsesongen 2019 kan elgjegere i Finnmark søke på til sammen 300 tilbud om jaktfelt,
med en samlet fellingskvote på 1011 dyr. Utlysningsinformasjonen, inkludert kart for alle
jaktfelt hver for seg og samlet, kan lastes ned som pdf fra www.fefo.no (se linker under).
Fra 12. april og fram til og med 25. april kan det søkes elgjakt elektronisk via www.inatur.no
(se egen veiledning). Det vil være mulig å endre på søknaden like fram til søknadsfristen 25.
april. NB! Søknader kan ikke leveres på papir. Søkere som mangler internett og e-post, og
som heller ikke har «hjelpere» som kan bistå med den elektroniske søknaden, kan ta kontakt
med Inatur på tlf. 74213090 eller post@inatur.no for å få veiledning.
En søkerliste, med oversikt over innkomne søknader, vil bli oppdatert på nett (første
oppdatering etter påske). NB! For at en søknad skal bli med i trekningen må den være
registrert på denne lista før søknadsfristen. Sjekk derfor lista om din søknad er kommet med
før det er for seint. Resultatet fra trekning og tildeling vil bli kunngjort her fredag 10. mai kl.
2200. Søkere som havner på reservelista vil ikke bli tilskrevet med eget brev. Det vil i stedet
bli lagt ut generell informasjon på nettsiden.
Utysningsinformasjon:
•
•


•
•
•
•

Søknad
Generell jaktinfo
Info om elgjakt i Øvre Anárjohka nasjonalpark
Regler for søknad
Jaktfelt, fellingskvoter, jakttider og grunnpriser
Kjøttpriser
Jaktfeltkart (alle jaktfelt og oversiktskart)
Informasjon om jaktfeltene (med interaktive kart)

Verdt å huske på:
For årets jakt vil FeFo gjøre særlig oppmerksom på:


Utenbygds jaktlag kan ikke søke på innenbygds jaktfelt («stjernefelt»).



Medlemmer av jaktlag som takker nei til tildelt jaktfelt etter ordinær tildeling kan først
meldes inn på annet jaktlag fra 15. jaktdag (evt. fra 8. jaktdag ved innmelding på jaktlag i
to-periode-felt).



Jaktlaget skal dokumentere egen godkjent ettersøksekvipasje på søknadstidspunktet. Det
vil ikke bli gitt dispensasjon fra dette kravet. På elektronisk søknad vil det være
tilstrekkelig å registrere hundefører og ID-nummer (ikke godkjenningsnr) for hunden.



Dokumentasjoner på godkjent ettersøksekvipasje, betalt jegeravgift og bestått storviltskyteprøve skal sendes inn i august sammen med kontrakten.



Det blir arrangert elgjakt i Øvre Anárjohka nasjonalpark i år. Jakta vil bli organisert i 12
jaktfelt, hvorav 7 jaktfelt i parkens randsone og 5 jaktfelt lenger inn i parken. For de
sistnevnte 5 jaktfelt vil helikopter bli brukt for å transportere jaktlag inn/ut og felt vilt ut av
parken. NB! Dersom det etter ordinær tildelingsrunde fortsatt er helikopterbaserte tilbud
som ikke er tildelt, kan jaktlag søke på disse, uavhengig av om flertallet av laget er bosatt
i Finnmark og uavhengig av om laget er tildelt annen jakt på Finnmarkseiendommen.

Se for øvrig under Viktige datoer for tidsplan for gjennomføring av årets trekning, tildeling og
jakt.
God trekning og forhåpentligvis også skitt jakt !

