ELGJAKT PÅ FINNMARKSEIENDOMMEN 2018

Vilkår for na

Regler for søknad og kontraktsinngåelse

1. Søknadsfrist


Fullstendig utfylt søknad må være levert via www.inatur.no seinest 12. april.

2. Krav til jaktlaget ved søknad


Jaktleder og mer enn halvparten av jaktlaget må være bosatt i Finnmark.



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.
Dokumentasjon på opplæringsjakt/jaktlederkurs kan sendes til elg@fefo.no.



Jaktleder er ansvarlig for jaktlaget, også for rapportering og sluttoppgjør etter endt jakt.



Jaktlaget må på søknad bestå av minst 4 tellende medlemmer. Som tellende medlem
regnes jeger som er eldre enn 18 år ved jakttidas start og som skal bære våpen under
jakta. Personer som skal delta under jakta uten å bære våpen (som drivere, bærere eller
lignende) eller jegere som er under 18 skal ikke registreres som jaktlagsmedlemmer på
søknaden.



En jeger kan kun stå oppført på én søknad om elgjakt.



Jegere fra jaktlag med utestående oppgjør fra tidligere års jakt vil ikke bli godkjent som
jaktlagsmedlemmer på søknad om elgjakt.



Jaktlaget skal disponere egen godkjent ettersøksekvipasje på søknadstidspunktet. Det gis
ikke dispensasjon fra dette kravet. Ekvipasjen (hund med fører) er 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 dokumentert ettersøkshund framvises for identitetskontroll (ID-scanning).
Dersom jaktlaget ved slik kontroll ikke kan framvise hund med ID som oppgitt i søknaden,
eller ikke kan dokumentere at hunden var i live på søknadstidspunktet, mister laget
eventuelt tildelt jaktfelt, og alle jaktlagets medlemmer mister retten til å delta på elgjakt på
Finnmarkseiendommens grunn i 2018.

3. Krav til jaktlaget ved kontraktsinngåelse


Kontrakten fra jaktlaget, underskrevet av alle jaktlagets medlemmer, må være FeFo i
hende seinest 10.08.2018 for jaktfelt i Karasjok og Kautokeino kommuner (samt jaktfeltet
Iešjávri nord i Alta kommune), og seinest 24.08.2018 for jaktfelt i øvrige kommuner.



Kopi av dokumentasjon for betalt jegeravgift og bestått storviltskyteprøve for samtlige
medlemmer av jaktlaget, samt kopi av dokumentasjon på godkjent ettersøksekvipasje
(«hundekort»), skal legges ved kontrakten. Skyteprøven skal være avlagt hos arrangør
godkjent av Miljødirektoratet.



Minst 4 tellende jaktlagsmedlemmer fra opprinnelig søknad skal fortsatt stå på jaktlaget
ved kontraktsignering.



Dersom det innen fristen ikke foreligger gyldig dokumentasjon iht. vilkårene over, vil FeFo
trekke tildelingen tilbake og tilby feltet til lag på reservelista.
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