
 

Elgjakt på Finnmarkseiendommen 

Regler for søknad og kontraktsinngåelse 

 

1. Søknadsfrist 

Fullstendig utfylt søknad må leveres via www.inatur.no innen søknadsfristen*.  

2. Krav til jaktlaget ved søknad 

Den som oppføres som jaktleder må ha fylt 21 år innen jaktstart, og enten ha deltatt på storviltjakt 

med gevær i minst 3 år, eller ha gjennomført opplæringsjakt og jaktlederkurs. 

Mer enn halvparten av jaktlaget inkludert jaktleder må være bosatt i Finnmark. Jaktlag utenfra 

Finnmark kan gis adgang til elgjakt dersom det er ledige jaktfelt igjen etter reservetildeling. 

Jaktlaget må bestå av minst fire tellende medlemmer. Som tellende medlem regnes jegere som har 

fylt 18 år ved jaktstart og som skal bære våpen under jakta. En jeger kan kun stå oppført på én 

søknad om elgjakt.   

Jegere fra jaktlag med utestående oppgjør fra tidligere års elgjakt vil ikke bli godkjent som 

jaktlagsmedlemmer på søknad.  

Jaktlaget skal disponere egen godkjent ettersøksekvipasje på søknadstidspunktet. Ekvipasjen regnes 

som godkjent når den er registrert i ettersøkshundregisteret til Norsk Kennel Klubb (NKK). 

Ettersøksekvipasjen skal registreres på søknaden med hunde-ID og hundeførers navn. Ingen del av 

ettersøksekvipasjen kan stå på mer enn én søknad om elgjakt. FeFo kan kreve at ettersøkshund 

framvises for ID-scanning.  

3. Innenbygds jaktlag og stjernefelt 

Inntil 60 prosent av grunnkvoten i hver kommune kan forbeholdes innenbygds jaktlag. Dette gjøres 

gjennom en egen trekning av «stjernefelt» (jaktfelt forbeholdt bosatte i kommunen). Stjernefeltene 

er merket med (*) bak feltnavnet. Et jaktlag anses som innenbygds i en kommune dersom mer enn 

halve jaktlaget, inkludert jaktleder, er fast bosatt i kommunen på søknadstidspunktet.  

Innenbygds jaktlag kan søke på både stjernefelt og ikke-stjernefelt. Utenbygds jaktlag kan ikke søke 

på stjernefelt. 

4. Tildeling av jaktfelt 

Trekning gjøres gjennom Inatur sitt digitale tildelingssystem. Etter trekning vil jaktlag som har fått 

jakt få tilsendt et jakttilbud i Storviltportalen.  

Dersom et jaktlag takker nei til et jakttilbud etter ordinær tildeling, vil lagets medlemmer ikke kunne 

melde seg inn på andre jaktlag før 15. jaktdag (8. jaktdag i to-periodefelt). 

 

5. Reservetildeling 

Jaktlag som ikke får jakt ved trekning havner på reservelista. Jaktfelt som er/blir ledige tilbys jaktlag 

på reservelista etter trekningsnummer, og uten hensyn til jaktlagets status som innen- eller 

utenbygdslag.  

http://www.inatur.no/


 

6. Krav til jaktlaget ved kontraktsinngåelse 

Minst fire tellende medlemmer fra søknaden skal fortsatt stå på jaktlaget ved kontraktsignering.  

Alle tellende medlemmer på jaktlaget må betale jegeravgiften og dokumentere bestått storviltprøve. 

Hvis jegeravgift eller storviltprøve ikke foreligger innen fristen*, trekkes tildelingen tilbake og feltet 

tilbys lag på reservelista.  

 

*Årets tidsfrister publiseres på FeFos hjemmesider og i Storviltportalen.  

 


