ELGJAKT I ØVRE ANÁRJOHKA
NASJONALPARK 2019
1. GENERELL INFORMASJON
Statskog Finnmark og senere FeFo har i årene 2003-2008, 2010 og 2014-15 arrangert jakt i Øvre Anárjohka
nasjonalpark (ØANP) på dispensasjon fra verneforskriften. FeFo har nå søkt og fått tillatelse fra
nasjonalparkstyret for ØANP til å gjennomføre elgjakt i verneområdet i 2019 og 2020.
Jakta fram til og med 2010 foregikk ved at jegere, utstyr og kjøtt ble transportert inn og ut av parken med
helikopter. I 2014 og i 2015 ble det arrangert jakt i ytterkanten av nasjonalparken der jaktlagene måtte
bære elgen ut selv.
2. RAMMEVILKÅR
For jakta i 2019 tilbys to typer jakttilbud i nasjonalparken:
Uten helikoptertransport:
Periode: 1.september – 15. oktober.
Jakt i syv jaktfelt langs den nordlige grensen av ØANP («randsonejakt»). Tilbudene prises på samme måte
som øvrig elgjakt på Finnmarkseiendommen, med grunnpris og kjøttpris. FeFo har som mål å tilby disse
jaktfeltene transport av elg fra fellingssted til leirplass med helikopter til fastpris i perioden helikopter er
stasjonert i Helligskogen (13./14.september-24./25. september).
Med helikoptertransport:
Periode: 13./14.september – 24./25.september.
Elgjakt fra 5 leirplasser i de sørlige/sentrale delene av ØANP der inn- og uttransport foregår med organisert
helikoptertransport.
Totalt tilbys jakt til 5 jaktlag på 4-5 jegere. Lagene fordeles på jaktfelt med fast leirplass (se kart) og 10
dagers jaktperiode. Jaktlagene må i tillegg sette av 2 dager til inn- og utflyging.
All inn- og utflyging skjer med utgangspunkt i Helligskogen. Innflyging skjer 13./14.september og utflyging
24./25.september. Jaktlagene kan ikke regne med å jakte transportdagene.
Været kan medføre at flyging kan bli utsatt og vi ber alle jegere være forberedt på dette.
FeFo vil ha eget personell og helikopter stående i Helligskogen ved FeFos hytte så lenge jakta som
innebærer helikoptertransport foregår.
Ingen av jakttilbudene i ØANP er planlagt som «stjernefelt» (forbeholdt kommunens jaktlag).
Endelig landingssted for hvert jaktfelt er per dags dato ikke fastsatt. FeFo vil gå i dialog med eiere av hytter
der dette er aktuelt, samt se på andre leirplasser for avklaring med SNO.
Ettersom området er nasjonalpark, er det blant annet stilt krav om opprydding av leirplass i tillatelsen.
Kvoter
Kvoten er på 4 voksne dyr per jaktlag.
Jaktlagene kan tildeles tilleggsdyr etter avtale på samme måte som ellers på Finnmarkseiendommen.
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3. PRISER
Grunnpris
Før jakta betales ordinær grunnpris på kr 2.518,- per dyr på grunnkvoten, og kr 1.259,- per tilleggsdyr.
Grunnpris refunderes for voksne dyr som felles.
Transportpris
Før jakta betales i tillegg en særskilt transportpris, som skal dekke inn- og uttransport av jegere, hunder og
utstyr mellom leirplass og Helligskogen (maks. 5 jegere og 3 hunder per jaktlag), samt utflyging av kjøtt
mellom ønsket hentested i parken og Helligskogen. Transportprisen for alle lag er kr 60.000,-. Eventuell
ekstra helikoptertransport av mannskap/utstyr utover ordinær inn- og utflyging må betales av jaktlaget selv
gjennom direkte avtale med helikopterselskap.
Kjøttpris
Etter jakta betales ordinær kjøttpris.
Fellingsavgift
Fellingsavgift må betales til kommunen for alle felte dyr. Dette kommer i tillegg til kjøttpris. I 2019 er
fellingsavgiften på kr 562,- for voksne dyr, og kr 331,- for kalver.

4. ANNET
Vernebestemmelser
Jakta foregår i en nasjonalpark med egne vernebestemmelser, som jegerne må sette seg inn i og overholde.
Utflyging av felt elg fra parken innebærer at det vil foregå en del helikopterflyging inne i parken under
jakta.
Tilbud om helikoptertransport utenom Anárjohka
Jaktlag som jakter i jaktfelt inn mot Øvre Anárjohka nasjonalpark kan gjøre direkte avtaler med innleid
helikopterselskap om å få flydd mannskap, utstyr og kjøtt inn og ut av jaktfeltet. Jaktlaget må selv påse at
de nødvendige tillatelser for slik transport er til stede.
Utfyllende informasjon
Utfyllende praktisk informasjon om Anárjohk-jakta vil bli gitt skriftlig i forbindelse med utsendelse av
kontraktspapirer. Dette gjelder blant annet informasjon om adkomst, nærmere tidspunkter for inn- og
utflyging, vilkår for pakking av utstyr, sambandsforhold, kontaktinformasjon for mulig hytteleie inne i
parken og utfrakting av kjøtt. Informasjon kan også fås direkte fra FeFo (tlf. 4820 4187).
Søknad
Jaktlag søker på samme måte om elgjakt i Øvre Anárjohka nasjonalpark som på andre jaktfelt i Finnmark.
For øvrig gjelder de samme vilkår for søknad, og de samme krav til jaktleder, jaktlag, skyteprøvedokumentasjon og ettersøksekvipasje som i Finnmark ellers (se info).
5. FORBEHOLD
Dersom jakta i Anárjohka ikke lar seg gjennomføre som beskrevet, vil ingen jaktlag ha krav på annen
erstatning enn refusjon av innbetalt grunnpris og transportpris.
For å arrangere elgjakt med organisert helikoptertransport i Øvre Anárjohka nasjonalpark stiller FeFo som
forutsetning at minimum 3 av 5 jaktfelt må fylles opp med jaktlag. Det forventes avklaring på dette innen
1.juni.
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