
  

  
Elgjakt på Finnmarkseiendommen 

Vedlegg 2 – regler for veiing 

1. Egenveiing og rapportering 

Jaktlaget skal selv veie felt elg innen 10 døgn etter felling. Slaktevekt rapporteres til FeFo via SMS 

eller app samme dag som dyret veies. Hvis jaktlaget ikke får kvittering på vellykket rapportering 

innen rimelig tid, må laget kontakte FeFo.  

Hele slaktet skal veies. Kjøtt som er skjært bort før veiing (f.eks. kokkjøtt, indrefilet eller skuddskadet 
kjøtt) skal inngå i vekta som meldes inn. Jaktlaget er selv ansvarlig for at slaktevekta som rapporteres 
inn har tilstrekkelig nøyaktighet.  

Jaktlaget skal kontakte FeFo så fort som mulig dersom:  

• dyret er skadet eller sykt på en slik måte at det er tvil om slaktet er menneskeføde 

• det kan være grunnlag for fradrag i oppgjørsvekt (f.eks. gammel skuddskade, knekt fot o.l.) 

Jaktlag som ikke ønsker å veie slaktet selv, kan be om ordinær veiing hos kontrollveier. Ordinær 
veiing faktureres med kr 700,- per veiebesøk.  

2. Kontroll  

FeFo kan kreve at jaktlaget framviser felte dyr for kontroll av vekt og kategori. Slaktet kan kalles inn 
til kontroll i 18 timer etter at jaktlaget har mottatt kvittering på vektinnmelding. Slaktet skal ikke 
bearbeides i denne perioden.  

Innkalling til kontroll sendes på SMS til jaktleder. Ta kontakt med en av FeFos kontrollveiere. 
Kontrollveier bestemmer tid og sted for kontroll. Jaktlaget skal være til stede under kontrollen og 
bistå med praktisk gjennomføring. Kontrollveier benytter vekt godkjent av Justérvesenet for kjøp og 
salg. Kontrollskjemaet signeres av både kontrollør og jaktleder. Jaktleder får en kopi av skjemaet. 

For kalv over 80 kilo og for alle ungdyr skal jaktlaget ha med underkjeven for aldersbestemmelse. 
Dersom underkjeve ikke framvises, vil kalv over 80 kilo og ungdyr over 145 kilo bli klassifisert til 
henholdsvis ungdyr og voksent dyr. Ved tvil om dyrets alder kan kontrollveier beholde underkjeven.  

3. Oppgjørsvekt  

FeFo beregner oppgjørsvekt på grunnlag av innmeldt vekt justert for letning (jfr. FeFo sin 
letningstabell). For kontrollveide slakt legges kontrollert vekt til grunn for oppgjør.  

4. Sanksjoner  

Brudd på reglene i vedlegg 2 regnes som mislighold (jfr. kontraktens pkt. 6). Reaksjoner på 
kontraktsbrudd følger av sanksjonsregelverket. 


