UTTAK AV ELG PÅ PRIVAT GRUNN OG
FESTEGRUNN – GENERELL INFO
Hvem har elgkvote og rett til å felle elg i Finnmark?
I Finnmark er det i dag bare Finnmarkseiendommen (FeFo) og Tverrelvdalen
grunneierlag som har areal nok til å få tildelt egen elgkvote direkte fra kommunen. To
andre større private grunneiere har også elgkvote (Jarfjord-eiendommen og Heitmanneiendommen), men for begge disse er avtaler med FeFo avgørende grunnlag for kvoten.
Er det tillatt å jakte elg på annen privat grunn som ikke er FeFo-grunn?
I utgangspunktet er det ikke tillatt å felle dyr av FeFo sin kvote utenfor FeFo-grunn. Det
er likevel en kjensgjerning at det på mange private eiendommer, spesielt på innmark,
står konsentrasjoner av elg både i og utenfor jakttida.
Det har fra både grunneiere og kommuner vært ytret ønske å kunne få tatt ut elg som
står utenfor FeFo-grunn under ordinær jakt. For å få til dette kreves godkjenning fra
kommunen, samt at det må foreligge en skriftlig avtale mellom FeFo og annen grunneier
om at arealet under jakta innlemmes i et FeFo-jaktfelt. Gjennom kommunenes
godkjenning av de nye bestandsplanene for 2015-18 er det åpnet for at FeFo og andre
grunneiere kan gjøre slike skriftlige avtaler. Nytt i 2017 er at Tverrelvdalen grunneierlag
har inngått samarbeidsavtale med FeFo, som innebærer at grunneierlagets areal og
kvote inngår som del av FeFos jaktfelt og kvote i Tverrelvdalen.
FeFo har utarbeidet et eget avtaleskjema for dette (se neste side). NB! Skjema er
utformet slik at grunneier vil kunne avgrense avtalen både i forhold til jaktlag og varighet.
FeFo tar forbehold om at eiendommen(e) grenser til FeFo-grunn eller annet innleid areal.
Er det tillatt å jakte elg på FeFo-grunn som er bortfestet?
På bortfestede arealer har FeFo fortsatt jaktretten med mindre annet er avtalt i
festekontrakten. Ofte vil dette dreie seg om arealer som er bortfestet til landbruksformål
(tilleggsjord). Det kan også være arealer som brukes til militære aktiviteter (f.eks.
skytefelt). For militære skytefelt vil det som oftest være lagt restriksjoner på
jaktutøvelse.
Jegere kan derfor i utgangspunktet jakte på bortfestede arealer. FeFo er imidlertid
opptatt av at jaktutøvelsen på slike arealer ikke skal komme i konflikt med formålet for
festet. FeFo vil derfor anmode jaktlag til å utvise hensyn til den næringsaktiviteten som
foregår på festegrunnen. Dersom det er tvil om det kan bli konflikt, må jaktlaget ta
kontakt med fester for nødvendige avklaringer.

AVTALE OM DISPONERING AV PRIVAT AREAL TIL
ELGJAKT
Avtalen gjelder mellom:
Privat grunneier*
Navn:

………………………………………………………………………………..

Adresse:

………………………………………………………………………………..

E-post:

………………………………………………………………………………..

og
Finnmarkseiendommen avd. Alta, Postboks 1609, 9509 Alta

Avtalen gjelder innenfor følgende område (legg gjerne ved kart):
Areal (gårds- og bruksnr.): ……………………………………………………………………..

Avtalen gjelder for følgende jaktlag:
Jaktlag 1: ……………………………………………………………………………………….. (jaktleder)
Jaktlag 2: ………………………………………………………………………………………… (jaktleder)

Avtalen gjelder innenfor ordinær jakttid for 2018 dersom ikke annet er
spesifisert under.
Evt. begrensninger i tidsrom: ……………………………………………………………………………………………

Avtalen innebærer at Finnmarkseiendommen innenfor avtalt tidsrom kan
innlemme det avtalte areal i sitt jaktfelt, med det/de jaktlag som er avtalt og
den fellingskvote som er fastsatt for jaktfeltet.
*Dersom det er flere hjemmelshavere til eiendommen har vedkommende som signerer ansvar for at
øvrige hjemmelshavere har gitt sin fullmakt til denne jaktavtalen.

Sted/dato:

Sted/dato:

...............................................................

…………………………………………………

Privat grunneier

Finnmarkseiendommen

