
 

 

 

RETNINGSLINJER FOR UTPLASSERING AV JAKTBUER OG OPPSETTING AV VILTKAMERAER  

PÅ FINNMARKSEIENDOMMEN  

 

Godkjent: 22.03.2017 

 

 

1. Jaktbu 

 

Med jaktbu menes her en mindre flyttbar innretning/skjul som skal brukes til åtejakt på 

rovdyr. 

 

Søknad:  

 

Søknad om plassering av jaktbu skal sendes inn på post@fefo.no eller 

FeFo, Pb. 133, 9811 VADSØ, og skal inneholde følgende opplysninger:  

 

 Navn, adresse, postnr/sted, og kontaktinformasjon på søker  

 Kart som viser nøyaktig beliggenhet og koordinater på ønsket plassering av jaktbua.  

 Tidsperiode jaktbua skal stå på stedet. 

 

FeFos behandling:  

 

FeFo behandler søknaden i tråd med Finnmarksloven. Plassering av jaktbu er midlertidig og 

innebærer ikke endret bruk av utmark. Eventuelle berørte rettighetshavere skal varsles. De 

har tre ukers frist for å komme med sine synspunkter.  

 

Ved innvilgelse utsteder FeFo en grunneiererklæring med følgende vilkår:  

 

1. Erklæringen er midlertidig, og gjelder for inntil 3 jaktsesonger.  

2. Jaktbua skal ikke plasseres permanent i terrenget, men transporteres ut av jaktterrenget 

etter bruk og innen 1. mars siste jaktår. 

FeFo skal varsles når jaktbua er transportert ut etter siste jaktår. 

3. Jaktbua skal være flyttbar på snøføre og utformes som bu og ikke hytte eller gompi, og 

skal kunne løftes på slede av to personer. 

4. Det tillates ingen terrenginngrep ved utplasseringen. 

5. FeFo forbeholder seg retten til å befare jaktbua. 

6. Ved endret lokalisering skal dette på forhånd være avklart med FeFo som grunneier, 

berørte sektormyndigheter og rettighetshavere. 

7. Erklæringsinnehaver må selv innhente tillatelse fra kommunen til utplassering.  

8. Jaktbua skal kun anvendes til oppgitt formål (åtejakt på jerv/rev/gaupe). Den kan ikke 

benyttes til andre formål slik som turisme eller fritidsformål.  

9. Tiltaket må skje på en slik måte at det ikke fører til ulempe for andre brukere av 

området.  Det skal tas tilbørlig hensyn til andre bruksberettigede, spesielt reindrifta.  

Det er erklæringsinnehavers ansvar å avklare forholdet til annet lovverk.  

10. Tiltaket må skje på en slik måte at det ikke etterlater seg unødvendige sår i naturen. For 

øvrig minner vi om at tiltakshaver foretar umiddelbar opprydding etter at tiltaket 

opphører. Eventuelle etterlatenskaper som kan ramme grunneier med pålegg om fjerning 

etter plan- og bygningsloven og forurensingslovgivningen er tiltakshavers ansvar. 
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11. Ved plassering av jaktbu i verneområder må dispensasjon fra verneforskrift innhentes. 

Kontakt Fylkesmannen i Finnmark for informasjon pr e-post: 

fmfipostmottak@fylkesmannen.no 

12. Nødvendige dispensasjon for motorisert transport av jaktbua må innhentes fra 

kommunen dersom transport ikke foregår langs åpne motorferdselløyper.  

13. Det skal betales gebyr for saksbehandlingen. Selve erklæringen er gratis.  

14. Dersom noen av vilkårene brytes kan FeFo kreve kompensasjon for medgått 

behandlingstid, flytting eller fjerning av jaktbua, og utgifter i forbindelse med dette.  

 

2. Vilkår for oppsett av viltkamera på Finnmarkseiendommen:  

 

 Kameraeier skal merke alle kamera med formål, eierskap og kontaktinformasjon.  

 Kameraeier skal merke/skilte på stedet kameraet er satt opp.  

 Dersom installasjonen m.m., utløser krav til søknad etter aktuelle verneforskrift, skal eier 

av kamera innhente tillatelse fra vernemyndighetene.  

 Bilder av mennesker som fanges opp av kamera utilsiktet skal slettes. For øvrig viser vi til 

personopplysningsloven, som gjelder ved tilfeller om mennesker blir overvåket av kamera.  

 

Det vil ikke være i strid med personopplysningsloven dersom plassering av kamera skjer:  

 I områder med liten eller ingen allmenn ferdsel.  

 Installasjonen plasseres og innrettes slik at den bare fanger opp registreringer på et svært 

begrenset område.  

 Eventuelle personer som blir fanget opp av billedmaterialet er vanskelig eller umulig å 

identifisere.  

 

 

 


