
 
KONTRAKT OM ELGJAKT FOR 2023 

 
1. Kontraktspartene 
Denne kontrakten om elgjakt gjelder FeFo og følgende jaktlag: 
  

Navn Fødselsdato:  Adresse:    

 
2. Jaktlagets ansvar 
Samtlige jaktlagsmedlemmer skal sette seg inn i og overholde reglene som er beskrevet i kontrakten 
med tilhørende  

• Vedlegg 1 - Utfyllende bestemmelser 

• Vedlegg 2 - Regler for veiing av elg 

• Sanksjoner for brudd på bestemmelser om elgjakt 
Jaktlaget skal også gjøre seg kjent med øvrige dokumenter på jaktleders side i Storviltportalen.  
 
Alle jegerne på jaktlaget må betale jegeravgiften og dokumentere bestått skyteprøve. Hvis jegeravgift 
eller storviltprøve ikke foreligger innen fristen heves kontrakten for vedkommende jeger(e), eller for 
hele jaktlaget hvis det gjenstår mindre enn fire tellende medlemmer fra opprinnelig søknad på 
kontrakten. Årets tidsfrister publiseres på www.fefo.no.   
 
3. Jaktfelt og jakttid 
Kontrakten gir rett til jakt i jaktfeltet: <jaktfeltid + jaktfeltnavn>  
 
Jaktfeltets grenser framgår av kartutsnitt på jaktleders side i Storviltportalen. Kontrakten gjelder i 
utgangspunktet kun på Finnmarkseiendommen.  
 
Jakttiden på tilbudet er fra og med perioderTo 
 
4. Fellingskvoter/priser  
Kontrakten gir rett til felling av følgende dyr: 

Storviltid Art Kategorikode Kategorinavn Merknader 

    
Gjeldende grunnpris er på 2845,- per dyr. 

 
5. Oppgjør 
Alle jaktlagsmedlemmer er solidarisk ansvarlig for pengekravet. All betaling skal skje på jaktleders side 
eller ved bruk av nettbank/giro. Dersom endelig oppgjør for årets jakt ikke er mottatt innen 1. mars vil 
alle jaktlagsmedlemmer utestenges fra elgjakt i påfølgende sesong.   
 
6. Kontraktsbrudd/sanksjoner 
Alle medlemmer av et jaktlag er solidarisk ansvarlig for å overholde regler. Dette betyr at man også 
hefter solidarisk for reaksjoner som blir ilagt jaktlaget ved regelbrudd. Reaksjoner på kontraktsbrudd 
følger av sanksjonsregelverket.  
 
Dersom jeger(e)/jaktlaget ikke overholder de bestemmelser som er fastsatt i kontrakten med 
tilhørende dokumenter, kan FeFo avhengig av forholdets art:  

- heve kontrakten med umiddelbar virkning 
- kreve erstatning for utgifter FeFo har hatt i forbindelse med kontraktsbrudd 
- kreve tilleggsgebyr 
- vurdere utestengelse av jeger(e)/jaktlag 

 
Ved brudd på kontrakten har jaktlaget ikke rett på tilbakebetaling av grunnpris. 
 

http://www.fefo.no/


7. Aksept og signatur 
Jaktleder aksepterer og signerer kontrakten på vegne av alle jaktlagets medlemmer. Når kontrakten er 
akseptert og signert av jaktleder, vil alle jaktlagets medlemmer være bundet av forpliktelsene i 
kontrakten. Kontrakten anses som akseptert og signert når betaling av grunnpris er registrert av FeFo. 
For jaktfelt uten grunnpris regnes kontrakten som akseptert og signert når jaktleder har takket ja til 
tilbud om jakt.  
 
 


