
 

 

Elgjakt på Finnmarkseiendommen 

Vedlegg 1 - utfyllende bestemmelser til kontrakt 

1. Jaktleders ansvar 

Jaktleder er kontaktperson mellom jaktlag og FeFo.  

Jaktleder må ha fylt 21 år innen jaktstart. Jaktleder må ha deltatt på storviltjakt med gevær i minst 

tre år, eller ha gjennomført opplæringsjakt og jaktlederkurs. 

I jaktleders fravær skal annet jaktlagsmedlem fungere som midlertidig jaktleder. Denne må oppfylle 

de samme kravene som stilles for jaktleder.  

2. Dokumentasjon som skal medbringes under elgjakt 

a) kontrakt med vedlegg 

b) dokumentasjon på betalt jegeravgift 

c) dokumentasjon på bestått skyteprøve for storvilt 

d) våpenkort 

e) dokumentasjon på godkjent ettersøksekvipasje 

f) kontrollkort med påført storviltID 

 

3. Ettersøksekvipasje 

Under jakt skal jaktlaget ha godkjent ettersøksekvipasje for elg tilgjengelig innenfor et rimelig 

tidsrom etter påskyting. Ingen del av ettersøksekvipasjen kan stå oppført på flere jaktlag som har 

overlappende jakttid.  

4.  Jaktfeltgrenser og privat eiendom 

Jaktlaget plikter å sette seg inn i jaktfeltets grenser slik det framgår av kartutsnittet på jaktleders 

side. Kontrakten gjelder kun på Finnmarkseiendommen, med mindre FeFo og annen grunneier har 

inngått skriftlig avtale. Jaktlaget plikter selv å gjøre seg kjent med grensene for andres eiendommer 

innenfor jaktfeltet.  

5. Felling av elg, kontrollkort og innmelding av felling 

Det er som hovedregel tillatt å felle ungdyr i stedet for voksent dyr, og kalv i stedet for voksent dyr 

eller ungdyr. Ku som er i følge med kalv skal ikke felles før kalven. Vi gjør oppmerksom på at det 

finnes unntak. Gjør deg kjent med reglene for jaktfeltet du har fått tildelt.  

Umiddelbart etter felling skal jaktlaget skjære kontrollkortet i to. Fellingsdato og type dyr skjæres 

både på del 1 og 2. Del 2 festes på dyret og skal følge slaktet fram til utløpsfristen for kontrollveiing.   

Fellingsmelding sendes i SMS eller app senest to timer etter felling, og før slaktet transporteres fra 

fellingsstedet. Hvis jaktlaget ikke får kvittering på vellykket rapportering innen rimelig tid, må laget 

kontakte FeFo. Innmelding inntil 24 timer etter felling godtas hvis jaktlaget har akseptabel 

begrunnelse.  

 

 

 



 

 

Ved innmelding av felling brukes følgende kategorikoder: 

11 = oksekalv 21 = 1 ½ år okse 31 = eldre okse 

12 = kukalv 22 = 1 ½ år ku  32 = eldre ku 

 

Ved tildeling av dyr kan du også få tildelt følgende kategorikoder: 

10 = kalv 20 = ungdyr 40 = fritt dyr 

 

6. Veiing 

Jaktlaget skal selv veie og melde inn vekt på alle felte dyr, jf. regler for veiing (vedlegg 2).  Voksne dyr 

(2 ½ år og eldre) klassifiseres som kvotemessig ungdyr når oppgjørsvekta er under 145 kilo, eller 

geviret kun har en pigg på hver side.  

7. Skadeskyting  

Den som skadeskyter storvilt plikter å gjøre det en kan for å avlive dyret snarest mulig. Jaktlaget 

plikter å forvisse seg om påskutt dyr er truffet eller ikke. Jegeren og jaktlaget som har skadeskutt 

storvilt, skal ikke oppta jakt eller påskyte nye dyr mens ettersøk pågår. Innen valdets grenser skal 

ettersøk om nødvendig pågå ut dagen etter skadeskytingen. På annet vald opphører retten til 

ettersøk og felling ved utgangen av den dag skadeskutt storvilt kom inn på valdet.  

Dersom pliktig ettersøk første dag er uten resultat, skal jeger eller jaktlag melde fra til FeFo og 

kommunen/nærmeste politimyndighet.   

8. Feilskyting 

Dersom det felles dyr i strid med kontraktsfestet kvote, skal jaktlaget melde ifra til FeFo så fort som 

mulig. Etter jakta vil FeFo vurdere eventuelle reaksjoner som følge av feilskytinga.  

9. Tildeling av tilleggsdyr 

Tilleggsdyr tildeles i hovedsak jaktlagene som skyter ferdig sin grunnkvote først. FeFo avgjør om det 

skal gis tilleggsdyr. Under jakta kan det oppstå forhold som gjør at FeFo kan velge å holde tilbake 

tilleggsdyr. Jaktlag som ønsker tilleggsdyr må henvende seg til FeFo senest to døgn etter siste felling. 

Ved tildeling av tilleggsdyr vektlegger FeFo både hva jaktlaget tidligere har felt og hva som bør felles 

for å nå bestandsplanens mål.  

Et tilleggsdyrkort er ikke gyldig før FeFo har gitt tillatelse per SMS. Tildelt storviltID skrives på et 

ubrukt kontrollkort.   

10. To-periode-jaktfelt 

Noen jaktfelt er delt inn i flere perioder for å øke jakttilbudet. Dersom førsteperiodelaget avslutter 

jakta før jakttiden utløper, kan andreperiodelaget slippes til før deres opprinnelige jakttid starter.  

Tilleggsdyr tildeles ikke til førsteperiodelag av hensyn til andreperiodelagets jakt.  

11. Flytting og tilleggsfelt 

FeFo kan som hovedregel tillate flytting til ledig jaktfelt innenfor samme vald etter 20. jaktdag (5. 

jaktdag for to-periode-felt). Ingen jaktlag har krav på overgang til annet jaktfelt. Et jaktlag kan som 

hovedregel tillates én flytting i løpet av jakta.  



 

 

FeFo kan gi et jaktlag midlertidig tillatelse til å nytte ledig nabojaktfelt i samme vald som tilleggsfelt. 

Tillatelse til å jakte i tilleggsfelt opphører når jakttida i eget felt utløper.  

Flytting og tilleggsfelt krever skriftlig avtale, og behandles i ordinær kontortid. 

12. Samjakt 

Jaktlag med jaktfelt som grenser til hverandre i rom (nabojaktfelt) eller tid (to-periode-jaktfelt) kan 

inngå samjakt dersom jaktfeltene tilhører samme vald. Begge jaktlagene må ha restkvote når 

samjakta inngås. Samjakta varer så lenge det er jakttid i begge felt, eller til avtalen sies opp. 

Samjaktsavtalen skal inneholde hvilke jaktlag som inngår samjakt og datoen når samjakta starter. 

Likelydende SMS fra begge jaktlederne eller bilde av signert papiravtale sendes til FeFo. FeFo sender 

godkjenning til hvert jaktlag. Forespørsler om samjakt behandles i ordinær kontortid.  

13. Inntak av nye jegere på jaktlaget 

Jaktlag kan ta inn nye jegere på laget både før og under jakt. Inntak av nye jegere skjer via jaktleders 

side eller app. Nye jegere må laste opp dokumentasjon på bestått skyteprøve for storviltjakt. Det er 

krav om at flertallet av jaktlagets medlemmer, inkludert jaktleder, skal være bosatt i Finnmark, eller i 

kommunen hvis det jaktes i stjernefelt. Dette kravet skal fortsatt være oppfylt ved inntak av nye 

jegere.   

En jeger kan ikke flytte fra et jaktlag til et annet før det første laget har avsluttet jakta.  

Medlemmer av jaktlag som takket nei til tildelt jaktfelt etter ordinær tildeling kan først meldes inn på 

annet jaktlag fra 15. jaktdag, eller fra 8. jaktdag i to-periode-felt.  

14. Avslutning av jakt 

Hvis jaktlaget har skutt siste dyr på kvoten og ikke ber om tilleggsdyr innen to døgn etter siste felling, 

regnes jakta som avsluttet. FeFo kan da tildele jaktfeltet til annet jaktlag. 

Dersom et jaktlag ønsker å avslutte jakta meldes dette til FeFo. 

15. Hensyn til andre brukere og miljø 

Kontrakten gir ingen rett til å begrense andres aktivitet på jaktfeltet, herunder reindrift og annen 

næringsutøvelse, militær øvingsaktivitet, småviltjakt, ferdsel i henhold til allemannsretten og 

bærplukking.  

Jaktlag skal vise hensyn ved bruk av hund i beiteområder. Se hundeloven § 7 og reindriftsloven § 65. 

Jaktlaget skal opptre hensynsfullt og varsomt for ikke å påføre miljøet skade. Jaktlaget plikter å se 

etter at de ikke etterlater seg leirplassen i en tilstand som kan virke skjemmende. 

Kontrakten regulerer ikke adgangen til motorisert ferdsel i forbindelse med jakta.   

16. Rapportering 

Senest fem dager etter avsluttet jakt skal jaktlaget: 

• registrere sett elg 

• plotte fellingssteder (der dyrene ble påskutt) inn i kartet på jaktleders side i Storviltportalen 

 

17. Oppgjør og betaling 



 

 

Før jakta betaler jaktlaget inn en grunnpris for kontraktsfestet grunnkvote. Ved sluttoppgjøret 

trekkes innbetalt grunnpris fra kjøttprisen. Grunnprisen refunderes ikke for dyr som ikke blir felt. 

Oppgjørsprisen fastsettes på bakgrunn av oppgjørsvekt (dyrets slaktevekt med eventuelt fratrekk for 

letning) og en progressiv kjøttpris.  

Fellingsavgiften betales til FeFo, og FeFo betaler videre til kommunen.  

All betaling skjer på jaktleders side eller ved bruk av nettbank/giro.  


