
 

Elgjakt på Finnmarkseiendommen 

Sanksjoner for brudd på bestemmelser om elgjakt 

 

1. EGENVEIING OG VEKTKONTROLL  

Jaktlaget ilegges gebyr dersom:  

a. Jaktlagets innmeldte vekt er lavere enn kontrollert vekt.  

Gebyr gis i tilfeller der avviket er større enn 5 % av totalvekt, minimum 5 kilo. Gebyret settes 

til 4 ganger høyeste kilopris per kilo underrapportert vekt.  

b. Jaktlaget har skåret bort kjøtt utover det som er tillatt.  

Kjøtt som er skåret bort før veiing skal inngå i vekta som meldes inn, jfr. kontraktens vedlegg 

2. Gebyr for bortskjæring utover det som er tillatt fastsettes som i punkt 1a.  

c. Jaktlaget ikke medbringer underkjeve for felt ungdyr eller kalv over 80 kilo til kontroll.  

Gebyr på 1500 kroner.  

d. Jaktlaget har unnlatt å rapportere vekt eller møte til vektkontroll.  

Gebyr på inntil 10 000 kroner og/eller utestengelse fra elgjakt for hele jaktlaget.  

2. FEILSKYTING  

Ved feilskyting utstedes et gebyr på 100 kroner per kilo som overskrider følgende vektgrenser:  

• 145 kilo for ungdyr  

• 80 kilo for kalv  

Letnet vekt legges til grunn.  

2. MANGELFULL MERKING OG/ELLER MANGLENDE INNMELDING  

Innmelding av felling og merking med kontrollkort står beskrevet i kontraktens vedlegg 1 punkt 5. 

Mangelfull merking av felt elg og/eller manglende innmelding av felling medfører gebyr og 

eventuell utestengelse.  

3. AVVIKSRAPPORT, VARSEL OM SANKSJON(ER) OG KLAGE  

Ved avvik kan FeFo be om at jaktlaget sender inn skriftlig rapport. Jaktlaget kan også levere 

skriftlig rapport på eget initiativ. Etter jakta sender FeFo ut varsel om sanksjoner til alle jaktlag 

som har registrerte avvik under elgjakta. Skriftlig klage kan framsettes innen tre uker etter at 

jaktlaget har hatt mulighet til å gjøre seg kjent med sanksjonene de er ilagt.  

4. AVSLUTTENDE BESTEMMELSER  

Alle medlemmer av et jaktlag er solidarisk ansvarlig for overholdelse av regler, herunder riktig 

rapportering av vekt, alder og kjønn på felte dyr.  

Gebyrer kommer i tillegg til pris for oppgjørsvekt.  

Ved grove brudd gjøres det en særskilt vurdering, og det kan gis økte gebyrer og/eller 

utestengelse. Formildende omstendigheter kan gi lavere gebyrer.  

Gjentatte overtredelser kan medføre utestengelse. 


