JAKTTIDSFORSKRIFTEN
INFORMASJON FRA FEFO
Da gjeldende forskrift om jakttider trådte i kraft 01.04.2017, ble jakttida for elg i
Finnmark i hele landet forlenget fram til 23.12. Grunneier kan som tidligere gjøre
tilpasninger i jakttida innenfor den ytre rammen. Forskriften legger opp til at grunneier
skal hensynta andre brukere av utmarka, herunder reindrifta, når jakttiden på egen
grunn skal fastsettes. Jakttidsutvidelsen gir med andre ord grunneier både større
fleksibilitet og økt ansvar for å finne en hensiktsmessig og tilpasset jakttid både i forhold
til fellingsmål, tilbud til jegerne og andres bruk av de samme områder, og da i særlig
grad reindrifta. For jakt på Finnmarkseiendommen innebærer dette i praksis at FeFo helt
eller delvis utlyser noe lenger jakttid i mange kommuner, men ikke alle. FeFo vil mot
jakttidens slutt kunne vurdere ytterligere forlengelse etter samråd med den lokale
bestandsplangruppa og reindrifta.
Endring i jakttidsforskrift
Den nye jakttidsforskriften trådte i kraft fra 1. april 2017 og vil gjelde fram til 31. mars 2022. For
Finnmark innebærer forskriften at jakttida for elg er forlenget like fram til 23.12. Det vil si at at
jakttida for Kautokeino og Karasjok er 01.09-23.12, mens den for resten av fylket er 25.09-23.12.
Etter forskriften kan Fylkeskommunen på eget initiativ, eller etter forslag fra kommunen,
innskrenke jakttida for elg, enten ved seinere jaktstart (05.10) eller tidligere jaktslutt (31.10 eller
30.11). En eventuell innskrenking må gjøres i en forskrift og begrunnes i at jakta antas å hindre
eller redusere muligheten for annet friluftsliv eller annen jaktutøvelse, og/eller at kommunen har
arealer som i jaktperioden er viktig for reindriftsnæringen.
Tidligere måtte kommunene søke Fylkeskommunen om eventuell forlengelse av jakttida (dvs. etter
30.09 i Karasjok/Kautokeino og etter 31.10 i resten av fylket). Nå kan Finnmarkseiendommen
(FeFo) selv regulere jakttida på sin grunn like fram til jul, med mindre Fylkeskommunnen
begrenser handlingsrommet gjennom å vedta en innskrenkningsforskrift. Forskriftsendringen gir
FeFo i utgangspunktet både større fleksibilitet og økt ansvar for å finne en hensiktsmessig og
tilpasset jakttid. Med hensiktsmessig menes her ikke bare i forhold til jakttilbud og fellingsmål, men
også i forhold til andres bruk av de samme områder, og da i særlig grad reindrifta.
Endringer i jakttid på FeFo-grunn («utlyst jakttid»)
For de fleste elgvald i Finnmark har FeFo vurdert det som hensiktsmessig å tilby jegerne elgjakt til
og med første helga i november. Dette innebærer at den «utlyste jakttida» vil kunne forlenges med
fra 1 til 7 dager. Vurderingen er gjort i samråd med de regionale bestandsplangruppene og på
grunnlag av tilbakemeldinger fra berørte reinbeitedistrikt.
For Kautokeino og Karasjok er jakttida forlenget med 2 til 4 uker i de vald/jaktfelt hvor
forlengelsen ikke medfører uakseptabel ulempe for reindrifta. Det vil i praksis si de aller fleste
jaktfeltene i sørlige vald i Kautokeino og Karasjok. I nordlige vald har FeFo inntil videre valgt å
opprettholde opprinnelig jakttid for (01.09-30.09)
Behov for eventuell forlengelse av jakttid på FeFo-grunn («betinget jaktforlengelse»)
FeFo vil kunne vurdere forlengelse av den utlyste jakttida dersom det er behov for å ta ut flere dyr
i forhold til de bestandsmålsetninger som er satt, jf. gjeldende bestandsplaner. En slik vurdering
vil FeFo kunne gjøre mot slutten av utlyst jakttid, i samråd med de regionale bestandsplangruppene. En avgjørelse om forlengelse vil da bli tatt i løpet av få dager. Lys- og værforhold i
Finnmark gjør det lite aktuelt med mer enn 2-3 ukers forlengelse.
FeFo er klar over at slike «betingede jaktforlengelser» kan komme i konflikt med reindriftas bruk
av områdene. Nettopp derfor tar FeFo sikte på å etablere smidige ordninger som gir mulighet for
raske avklaringer samtidig som reindriftas behov ivaretas.

