ELGJAKT PÅ FINNMARKSEIENDOMMEN 2019
Vilkår for na

Generell informasjon

1. SØKNAD
Søknad om elgjakt for 2019 må være levert via www.inatur.no seinest 25. april (se regler for søknad og
veileder for utfylling). Inatur har også en egen veiledningstjeneste for jaktlag som trenger hjelp med den
elektroniske søknaden (post@inatur.no; tlf. 74213090).
2. JAKTFELT, FELLINGSKVOTER OG JAKTTIDER
Til jaktsesongen 2019 har Finnmarkseiendommen (FeFo) til sammen 300 elgjakttilbud tilgjengelig for
elgjegerne i Finnmark. Jakttidene er som følger:
Kommune

Vald/delbestand

Jaktfelt

Jakttid

Alta

Alta sør/sentral
Langfjorden-Alteidet
Altafjorden øst
Karasjok nord
Karasjok nord
Karasjok sør
Ánarjohka
Kautokeino nord
Kautokeino sørvest
Kautokeino sørvest
Kautokeino sørøst
Ánarjohka
Ánarjohka
Porsanger øst
Porsanger sør
Porsanger vest
Kvalsund
Lebesby-Gamvik-Nordkapp
Lebesby-Gamvik-Nordkapp
Lebesby-Gamvik-Nordkapp
Tana
Tana
Nesseby
Vadsø-Vardø
Vadsø-Vardø
Berlevåg
Båtsfjord
Pasvik
Pasvik
Neiden-Munkefjord
Neiden-Munkefjord
Jarfjord-Grense Jakobselv

felt 1-11
felt 12-14
felt 15-17
felt 20
felt 1-26
felt 27-65
felt 4-7
felt 1-10
felt 11 og 14-16
felt 12-13 og 17-21
felt 22-43
felt 1-3
felt 8-12
felt 1-8
felt 9-20
felt 21-28
felt 1-4
felt 1-5
felt 1
felt 1
felt 1-17, 35-45 og 50-51
felt 18-34 og 46-49
felt 1-21
felt 1-10
felt 1
felt 1
felt 1
felt 1-3 og 11-12
felt 4-10
felt 13-17
felt 18-22
felt 23-25

25.09-03.11 25.09-13.10 14.10-03.11
25.09-03.11
25.09-03.11 25.09-13.10 14.10-03.11
01.09-14.09
01.09-30.09
01.09-31.10
01.09-15.10
01.09-30.09
01.09-30.09
01.09-15.10
01.09-31.10
01.09-15.10
13.09-25.09
25.09-31.10
25.09-03.11
25.09-03.11
25.09-03.11
25.09-03.11
25.09-03.11
25.09-03.11
25.09-03.11
25.09-31.10
25.09-03.11
25.09-03.11
25.09-03.11
25.09-03.11
25.09-03.11
25.09-03.11
25.09-31.10
25.09-31.10
25.09-03.11
25.09-03.11

Karasjok

Kautokeino

Porsanger

Kvalsund
Lebesby
Gamvik
Nordkapp
Tana
Nesseby
Vadsø
Vardø
Berlevåg
Båtsfjord
Sør-Varanger

1.periode

2.periode

Finnmarkseiendommens samlede fellingskvote er, med et forbehold, på 1011 dyr, hvorav 270 tilleggsdyr
(se pkt. 6 under). NB! Forbeholdet skyldes at flere kommuner innen dato for utlysning ikke har rukket å
behandle FeFo sine søknader om godkjenning av bestandsplan for perioden 2019-22(23), med tilhørende
kvotesøknader (se kvoteoversikten for nærmere info om status for kvoter).
På tildelt kvote er det tillatt å felle kalv i stedet for voksent dyr eller ungdyr. Ungdyr av begge kjønn kan
felles i stedet for voksent dyr. På et oksekort skal det derfor ikke felles voksen ku, men det kan felles
både ungokse, kvige og kalv. Unntak: I Kautokeino er det tillatt å felle ku uten kalv på oksekort, mens
det ikke er tillatt å felle kalv på noen kort. I Vadsø, Nesseby og Porsanger øst er det ikke tillatt å felle
kvige på oksekort. NB! Ku som er i følge med kalv skal ikke felles før kalven.
Kart i pdf-format kan lastes ned både som oversiktskart og etterhvert som enkeltjaktfelt. Interaktive
jaktfeltkart er tilgjengelig på www.inatur.no på salgssidene for de enkelte jaktfelt.
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3. JAKT PÅ ANNEN PRIVAT GRUNN
Det er i utgangspunktet ikke tillatt å jakte på eiendom tilhørende andre enn Finnmarkseiendommen, selv
om eiendommen ligger innenfor jaktfeltets yttergrenser. Eventuell jakt på privat grunn innenfor jaktfeltet
forutsetter at det foreligger skriftlige avtaler om slik jakt mellom FeFo og annen grunneier, og at
kommunen har godkjent slike avtaler. Mer informasjon om mulighetene for jakt på annen privat grunn og
avtaleskjema finnes her.
4. SPESIELLE JAKTFELT
Jaktfelt Aronnes-Elvestrand i Alta
For å løse problemet med byelg i Alta er felt 8-Aronnes-Elvestrand etablert som eget jaktfelt. Feltet omfatter i
stor grad privat grunn, som forutsetter egne skriftlige avtaler mellom FeFo og privat grunneier for å kunne
jaktes på. Jaktlaget som tildeles dette feltet må selv, på vegne av FeFo, innhente avtaler med private
grunneiere (se pkt. 3 over). FeFo krever ikke grunnpris for jakt i dette feltet.
Jaktfeltene Tverrelvdalen og Langfjord i Alta
FeFo har inngått samarbeidsavtaler med grunneierlag i Tverrelvdalen og Bognelvdalen i Alta. Avtalene
innebærer at jaktlagene som tildeles jakt i felt 3-Tverrelvdalen og felt 14-Langfjord nå kan jakte på både
FeFo-grunn og på de eiendommer som grunneierlagene disponerer. For jakt på annen privat grunn innenfor
jaktfeltene vises til pkt. 3 over.
Opplæringsfelt i Alta og Tana
Jaktfeltene 9-Gurbmutvuobmi-Garrajohka i Alta kommune og 14-Juovlavuotna/Austertana i Tana kommune
er avsatt til opplæringsjakt i 2018 og kan derfor ikke søkes på. Elgjakt i disse feltene administreres og
utlyses av Alta JFF (Alta-feltet) og NJFF-Finnmark (Tana-feltet).
Jaktfelt i Øvre Ánarjohka nasjonalpark
I 2019 og 2020 vil det bli arrangert elgjakt i Øvre Ánarjohka nasjonalpark (se egen informasjon). Jakta vil
bli organisert i 12 jaktfelt, hvorav 7 jaktfelt i parkens randsone og 5 jaktfelt lenger inn i parken. For de
sistnevnte 5 jaktfelt vil helikopter bli brukt for å transportere jaktlag inn/ut og felt vilt ut av parken. NB!
Dersom det etter ordinær tildelingsrunde fortsatt er helikopterbaserte tilbud som ikke er tildelt, kan jaktlag
søke på disse, uavhengig av om flertallet av laget er bosatt i Finnmark og uavhengig av om laget er tildelt
annen jakt på Finnmarkseiendommen.
5. PRIORITERING OG TILDELING AV JAKTFELT
Innenbygds jaktlag og jaktfelt («stjernefelt»)
Et jaktlag anses som innenbygds i en kommune dersom jaktleder og totalt mer enn halve jaktlaget er
fast bosatt i kommunen på søknadstidspunktet. Eksempelvis må et jaktlag på 6 ha jaktleder pluss 3
jaktlagsmedlemmer fra kommunen for å kunne regnes som innenbygds.
Inntil 60% av grunnkvoten i hver kommune kan forbeholdes innenbygds jaktlag. Dette gjøres gjennom
en egen trekning av såkalte «stjernefelt» (innenbygds jaktfelt). For kvoten i de resterende feltene vil alle
jaktlag fra Finnmark stille likt. Stjernefeltene er merket med (*) bak feltnavnet i FeFo sin felt- og kvotoversikt.
Prioritering og tildeling av jaktfelt
Innenbygds jaktlag kan prioritere jaktfeltene i egen kommune i den rekkefølge de ønsker dem tildelt (se
veileder), uavhengig av om feltet er stjernefelt eller ikke. Utenbygds jaktlag kan ikke søke på stjernefelt.
Tildeling av jaktfelt til de enkelte jaktlag skjer på grunnlag av en tilfeldig trukket tildelingsrekkefølge og
lista over prioriterte jaktfelt. Trekning og tildeling gjøres gjennom Inatur sitt digitale tildelingssystem.
Etter ordinær tildeling vil jaktlag som har fått tildelt jaktfelt få tilsendt et skriftlig tilbud om jaktfelt, med
ca. 1 ukes svarfrist. NB! Dersom et jaktlag takker nei til et tilbud om jaktfelt etter ordinær tildeling, vil
lagets medlemmer ikke kunne melde seg inn på andre jaktlag før 15. jaktdag (8. jaktdag i to-periodefelt).
Reservetildeling
Jaktlag som blir uten jaktfelt etter ordinær tildeling havner på reservelista i trekningsrekkefølge. Jaktfelt
som er/blir ledige etter ordinær tildelingsrunde kan tilbys jaktlag på reservelista etter trekningsnummer,
og uten hensyn til jaktlagets status som innen- eller utenbygds lag. Dersom et jaktlag på reservelista
takker nei til et ledig felt, faller laget nederst på reservelista.
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6. TILLEGGSDYR OG FLYTTINGER
Tilleggsdyr er en felleskvote for et vald (delbestand) som brukes som et virkemiddel for å oppnå
bestandsplanens mål (se pkt. 10 under). Tilleggsdyr kan tildeles et jaktlag når grunnkvoten er felt. FeFo
bestemmer hvilke jaktlag som skal få tilleggsdyr, hvilken type dyr som skal tildeles og om alle tilleggsdyr
skal tildeles. Ingen lag har krav på å få tilleggsdyr. Tilleggsdyr tildeles ikke til førsteperiodelag. Dette av
hensyn til andreperiodelagets mulighet for felling.
Ved tildeling av tilleggsdyr vektlegger FeFo både hva jaktlaget tidligere har felt og hva som er ønskelig å
få felt for å nå bestandsplanens mål. Jaktlag som feller kalv på annen kortkategori kan forvente å få
videreført tilsvarende type kort ved eventuell tilleggsdyrtildeling.
FeFo kan videre tillate jaktlag å flytte til ledige jaktfelt innenfor samme vald. Generelle vilkår for flytting
er gitt i pkt. 12 i vedlegg 2 til elgkontrakten.
I samråd med de regionale bestandsplangruppene har FeFo fastsatt en del lokale reguleringer for tildeling
av tilleggsdyr, flyttinger mellom jaktfelt m.m.. Disse er beskrevet i felt- og kvotoversikten.
NB! Ingen jaktlag har krav på å få tildelt tilleggsdyr eller å få flytte til annet ledig jaktfelt.
7. JAKTLAGSENDRINGER
Jaktleder kan gjøre endringer i jaktlaget både før og etter at kontrakten er inngått. Endringer tillates så
lenge følgende vilkår er oppfylt:




Jaktleder og flertallet av jaktlagets medlemmer er bosatt i Finnmark. For de jaktlag som har fått
tildelt innenbygdsfelt må i tillegg lagets innebygdsstatus opprettholdes.
Når jaktlaget har avsluttet jakta, kan lagets medlemmer tas inn på andre jaktlag.
Medlemmer av jaktlag som takket nei til tildelt jaktfelt etter ordinær tildeling kan først meldes inn på
annet jaktlag f.o.m. 15. jaktdag (evt. f.o.m. 8. jaktdag ved innmelding på jaktlag i to-periode-felt).

Endringer meldes inn skriftlig til FeFo på fastsatt skjema (NB! ulike skjema før og etter 22. juni). For
jegere som meldes inn på jaktlag etter 22. juni, må kopi av bestått skyteprøve for storviltjakt og
kvittering for betalt jegeravgift legges ved. Dette gjelder ikke jegere som kommer fra andre lag som har
avsluttet jakta. Skjema med vedlegg kan sendes elektronisk til elg@fefo.no (scannet kopi eller bilde).
8. PRISER FOR ELGJAKT
Prissystemet for elgjakta på Finnmarkseiendommen er 3-delt. Det består av en grunnpris for tildelte
kvotedyr og en kjøttpris felte kvotedyr. I tillegg krever kommunen fellingsavgift for felte kvotedyr, som
innbetales via jaktrettshaver (FeFo).
Grunnpris
Grunnprisen for tildelte grunnkvotedyr betales inn som et depositum før jakta. Denne prisen trekkes fra
sluttoppgjøret for de grunnkvotedyr som blir felt, men refunderes ikke for dyr som ikke blir felt. Grunnpris for tildelte tilleggsdyr betales etter jakta for tilleggsdyr som ikke blir felt. Dersom det etter utlysning
bestemmes kortere jakttid enn utlyst, vil jaktlagene kunne ha krav på forholdsmessig refusjon av
grunnpris for tildelte dyr som ikke er felt. Gjeldende sats er på kr 2.518,- per dyr på grunnkvoten. For
tilleggsdyr betales halv grunnpris. Grunnprisen for hvert jaktfelt er gitt her. Satsen indeksreguleres årlig.
Kjøttpris
Kjøttprisen for alle felte kvotedyr betales inn etter jakta som en del av sluttoppgjøret. Kjøttprisen er
basert på oppgjørsvekt for felte dyr. Prissystemet er progressivt for slakt fra 100 kg til 250 kg. Det vil si
at et slakt på f. eks. 200 kg koster mer per kg enn et slakt på 150 kg. For kalv under 50 kg betales kr.
12,70 per kg. Kjøttprisen for alle oppgjørsvekter mellom 25 kg og 350 kg er gitt her. Kjøttprisene indeksreguleres årlig.
Fellingsavgift
Fellingsavgiften skal betales for alle felte kvotedyr etter rammer fastsatt av Miljødirektoratet. For 2019 er
maksimalsatsene henholdsvis kr. 562,- for voksen elg/ungdyr og kr. 331,- for kalv. Avgiften blir krevd inn av
FeFo ved sluttoppgjøret og viderebetales til den aktuelle kommune.
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10. BESTANDSPLAN SOM STYRINGSVERKTØY
Bestandsplaner
FeFo baserer jaktforvaltningen på de mål som er nedsatt i bestandsplaner for de enkelte bestander. Ut
fra kjennskap til trekkforhold er elgstammen i Finnmark gjennom disse planene delt inn i 5 bestandsplanområder (hovedbestander):
1.
2.
3.
4.
5.

Alta bestandsplanområde
Karasjok sør-Kautokeino bestandsplanområde
Porsanger bestandsplanområde
Tana-Varanger bestandsplanområde
Sør-Varanger bestandsplanområde

Hvert bestandsplanområde er delt inn i vald (delbestander). Noen kommuner har flere vald. De ulike vald
(delbestander) har egne regimer for kvoter og tilleggsdyr. Av forvaltningsmessige grunner er det ikke
anledning å flytte kvoter/jaktlag over valdgrenser.
Bestandsplanene evalueres av FeFo i samråd med lokale bestandsplangrupper, blant annet gjennom de
årlige bestandsplanmøtene. For å få best mulig datagrunnlag for det løpende planarbeidet anmoder FeFo
jaktlagene om å sende inn sett-elg-data snarest etter jakta, enten elektronisk via www.settogskutt.no
eller på papirskjema til FeFo (ikke til kommunen).
11. LISENSFELLING AV BJØRN, JERV OG ULV
Lisensfelling i forbindelse med elgjakt
Som grunneier har FeFo anledning til å tilby jakt på bjørn, jerv og ulv (lisensfelling) i forbindelse med
elgjakt. En forutsetning for slik jakt er at Miljødirektoratet eller rovviltnemnda gir kvoter for 2019.
Miljødirektoratet kan i tillegg avgrense områdene hvor slik jakt tillates. Jakttida for bjørn (21.08-15.10),
jerv (10.09-15.02) og ulv (01.10-31.03) er delvis overlappende med jakttida for elg.
Medlemmer av elgjaktlag kan, innenfor sitt elgjaktfelt og i elgjakttida, også jakte bjørn, jerv og ulv på
lisens. Det forutsettes da:
1) Miljødirektoratet har åpnet for lisensfelling innenfor elgjaktfeltet,
2) Elgjeger er registrert som lisensjeger.
3) Elgjeger har signert kontrakt for elgjakt på Finnmarkseiendommen. Tillatelsen gjelder fram til den
tildelte elgkvote er fylt.
Lisensfelling utenom elgjakt
Jegere som utenom elgjakta ønsker å jakte bjørn, jerv, ulv og/eller gaupe på Finnmarkseiendommens
grunn, må kjøpe rovviltkortet for jakt på Finnmarkseiendommen. Jakt på bjørn, jerv eller ulv forutsetter
at jeger er registrert som lisensjeger.
12. ANNEN AKTIVITET I JAKTFELTENE
Hensyn til annen aktivitet i jaktfeltet
Jaktlagene må påregne at det kan foregå annen aktivitet i jaktfeltet under elgjakta, som reindrift,
husdyrhold, småviltjakt, jakt på store rovdyr, bærplukking, ferdsel i henhold til allemannsretten og
lignende. Jaktlagene har ingen rett til å begrense slik aktivitet i jaktfeltet. NB! Jaktlag skal vise hensyn
og om nødvendig ha jakthunden i band dersom det er rein eller sau i jaktområdet. FeFo nevner konkret
jaktfeltene 8-10 i Kautokeino og felt 20 i Alta, hvor jaktlag oppfordres til ikke å jakte med løshund etter
hhv. 10. september (felt 8-10) og 20. september (felt 20).
Militær øvingsaktivitet og skytefelt
Det vil kunne forekomme militær øvingsaktivitet i enkelte jaktfelt i elgjakttida. Dette gjelder særlig i og
omkring skytefelt* i Porsanger kommune og langs den norsk-russiske grensa i Sør-Varanger kommune. I
tillegg vil det kunne forekomme øvingsaktivitet i andre deler av Sør-Varanger kommune, i Nesseby
kommune sør for Varangerbotn og i Tana kommune i området Polmak-Skiipagurra sør for E6. Jaktlagene
må forholde seg til de reguleringer og begrensninger som slik aktivitet innebærer. Forsvaret er imidlertid
innstilt på å bidra til at ulempene for jegerne blir minst mulig.
Jaktlag som skal jakte i berørte skytefelt i Porsanger skal ta direkte kontakt med skytefeltansvarlig
(Kjell-Tore Olsen, tlf. 78493681, 47465792, e-post kjeolsen@mil.no) før jakta for å unngå unødvendige
konflikter. Ved militær øvingsaktivitet i Sør-Varanger kommune vil Forsvaret kontakte jaktleder for
berørte jaktfelt så tidlig som mulig før øvingsaktiviteten starter (kontaktperson her er Even Borten Nilsen
tlf. 92687818, e-post evenilsen@mil.no).
*Gjelder jaktfeltene 10-Ročhi, 12-Gagga, 13-Luostejohk nord, 14-Luostejohk øst, 15-Luostejohk sør, 16-Urvann og 17-Sarves.
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