ELGJAKT PÅ FINNMARKSEIENDOMMEN 2019
Regler for veiing av elg - vedlegg 3 til kontrakt

1. Generelt
Alle felte dyr skal veies innen 10 døgn etter felling. Hele slaktet, medregnet bein, skal veies.
Slaktet skal veies som hel skrott helt eller oppdelt i maksimalt 9 deler (2 boger, 2 lår, 2 sider,
nakke, rygg, bringe/brystbein). Ved veiing skal det gjøres skjønnsmessig påslag for alt
bortskjært kjøtt (se pkt. 4).
Jaktlag foretar selv veiing og vektrapportering til FeFo (se pkt. 2). FeFo kan kreve at jaktlaget
framviser egenveide dyr for kontroll av innrapportert vekt og dyrekategori (se pkt. 3). Minst
10% av alle egenveide dyr vil bli kontrollveid.
Jaktlag som ikke ønsker å veie selv, kan be om ordinær veiing hos kontrollveier. Slik veiing
vil bli fakturert med kr 600,- per veiebesøk.
2. Egenveiing
Ved egenveiing står jaktlaget selv ansvarlig for at slaktevekta som rapporteres ikke er for lav
og at vekta som brukes har tilstrekkelig nøyaktighet.
Slaktevekt skal rapporteres til Finnmarkseiendommen (FeFo) samme dag som dyret er veid.
Jaktlaget skal selv anslå hvor mye kjøtt som eventuelt er bortskjært før veiing (f.eks.
kokkjøtt, indrefilet eller skuddskadet kjøtt utover normal skuddskade) og legge dette til ved
innmelding av vekt. Ved innrapportering skal slaktevekta ikke korrigeres for letning. FeFo vil
beregne letning av slaktet og eventuelle fradrag (se pkt. 4) før beregning av oppgjørsvekt.
Slaktevekt skal rapporteres til Finnmarkseiendommen (FeFo) samme dag som dyret er veid.
Det skal gjøres påslag for kjøtt som eventuelt er bortskjært før veiing (f.eks. kokkjøtt,
indrefilet eller skuddskadet kjøtt). Ved innrapportering skal slaktevekta ikke korrigeres for
letning. FeFo vil beregne letning av slaktet og eventuelle fradrag (se pkt. 4) før beregning av
oppgjørsvekt.
Veierapport sendes som SMS til tlf 1963 med følgende informasjon i angitt rekkefølge adskilt
med ett mellomrom:
1.
2.
3.
4.
5.

kodeord «fefoelg»
kontrollkortnummer
dyrets vekt uten letning (og med påslag for evt. bortskjært kjøtt)
type dyr (kukalv, oksekalv, kvige, ungokse, ku, okse)
eventuelle merknader

Eksempel på sms:
ku med kontrollkortnummer 5678 og kontrollert vekt 180 kg

Send følgende på SMS til 1963:
<fefoelg>mellomrom<5678>mellomrom<180>mellomrom<ku>

Vent på bekreftelse på SMS om at rapportering er
gjennomført.
Dersom sms-kvittering på innsendt rapport ikke mottas innen
rimelig tid, må jaktlaget ta kontakt med FeFos vakttelefon.
3. Kontroll
Alle egenveide slakt skal, så fremt FeFo ikke gir skriftlig beskjed via SMS om noe annet, være
tilgjengelig for kontroll i 18 timer etter at jaktlaget har mottatt SMS-kvittering på
vektinnmeldinga. Slaktet skal ikke ytterligere bearbeides (se pkt. 1) før eventuell kontroll er
gjennomført, eller fram til 18 timers-perioden utløper dersom slaktet i mellomtiden ikke er
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innkalt til kontroll. Slaktet skal før kontroll er gjennomført, eller 18-timers-perioden er utløpt
uten varslet kontroll, heller ikke transporteres videre med mindre annet er avtalt med FeFo.
Ved pålegg om kontrollveiing vil jaktleder motta en SMS fra FeFo med nødvendig informasjon
for gjennomføring av kontrollen. Kontrollen vil også kunne omfatte andre felte dyr som
jaktlaget i løpet av de foregående 18 timer har innrapportert vekt på.
FeFos lokale kontrollveier bestemmer tid og sted for gjennomføring av kontrollen. Jaktlaget
må selv ta kontakt med kontrollveier, evt. FeFos vakttelefon, før kontroll. Jaktlaget skal være
tilstede under kontrollen og bistå med praktisk gjennomføring. Kontrollveier vil benytte en
vekt som er godkjent av Justérvesenet for kjøp og salg.
For kalv over 80 kilo og for alle ungdyr skal jaktlaget medbringe underkjeven som grunnlag
for aldersbestemmelse. Dersom underkjeve ikke kan framvises, vil kalv som veier over 90 kg
og ungdyr som veier over 145 kg kvotemessig bli klassifisert til henholdsvis ungdyr og og
voksent dyr. Ved tvil om dyrets alder vil FeFos kontrollveier beholde underkjeven for videre
undersøkelse. Underkjeven skal i så fall merkes med slaktets kontrollkortnummer.
4. Oppgjørsvekt
FeFo beregner oppgjørsvekta på grunnlag av innmeldt vekt justert for letning (jf. FeFo sin
letningstabell). For kontrollveide slakt legges kontrollert vekt til grunn.
Det gis ikke fradrag i oppgjørsvekta for bortskjært kokkjøtt/indrefilet eller for skuddskader fra
felling utover normal skuddskade. Dersom det av andre årsaker kan være grunnlag for å gi
fradrag i oppgjørsvekt, herunder eldre skuddskade, knekt fot o.l., skal jaktlaget gjøre avtale
med FeFo for nærmere kontroll av slaktet. Dersom slaktet er skadet eller sykt på en slik måte
at det er tvil om slaktet er menneskeføde, skal jaktlaget kontakte FeFo for informasjon om
hva som skjer videre.
5. Sanksjoner
Brudd på reglene for egenrapportering av vekt/dyrekategori og gjennomføring av kontroll
regnes som mislighold, jf. kontraktens pkt. 7.
Jaktlag ilegges tilleggsgebyr dersom
a.
b.
c.
d.

innmeldt vekt viser seg å være uakseptabelt mye lavere enn kontrollert vekt.
det før kontroll er foretatt uakseptabel nedskjæring av slakt.
underkjeve for felt kalv over 80 kg eller for ungdyr ikke er medbrakt til kontroll.
innmeldt alder er underklassifisert og laget har oppnådd kvotemessig fordel av dette.

Jaktlag ilegges tilleggsgebyr og kan i tillegg utestenges fra elgjakt i inntil 1 år dersom
e. innmeldt vekt viser grovt avvik i forhold til kontrollert vekt.
f. laget har unnlatt å vektrapportere eller å møte til vektkontroll.
Alle medlemmer av et jaktlag er solidarisk ansvarlig i forhold til overholdelse av regler for
egenveiing, herunder riktig rapportering av vekt, alder og kjønn på felte dyr.
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