ELGJAKT PÅ FINNMARKSEIENDOMMEN 2018
Utfyllende bestemmelser - vedlegg 2 til kontrakt

1. Jaktleders ansvar.
Jaktleder må ha deltatt på storviltjakt med gevær i minst 3 år, eller ha gjennomført
opplæringsjakt og jaktlederkurs.
Jaktleder er kontaktperson mellom jaktlag og FeFo.
I jaktleders fravær under jaktutøvelse skal annet jaktlagsmedlem fungere som midlertidig
jaktleder. Denne må oppfylle de samme krav som stilles for jaktleder.
2. Dokumenter som skal medbringes under jakt.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

kontrakten med vedlegg,
dokumentasjon for innbetalt jegeravgift,
dokumentasjon for godkjent skyteprøve for storvilt,
våpenkort for våpenet som brukes under jakta,
dokumentasjon for godkjent ettersøksekvipasje, jf. kontraktens pkt. 4,
kontrollkort for tildelte grunnkvotedyr,
eventuelt forhåndsutsendte tilleggsdyrkort.

3. Ytre rammer for jakta.
Jaktlaget plikter å sette seg nøye inn i jaktfeltets grenser, jf. vedlegg 1 til kontrakt (kart).
Kontrakten gjelder ikke på eiendom innenfor jaktfeltets yttergrenser som tilhører andre enn
FeFo, med mindre FeFo og annen grunneier har inngått skriftlig avtale om uttak av FeFo sin
fellingskvote på den aktuelle eiendommen. Jaktlaget plikter selv å gjøre seg kjent med
grensene for andres eiendommer innenfor jaktfeltets yttergrenser, også eiendommer som
ikke framkommer av vedlegg 1.
Kvote og jakttid for jaktfeltet fremgår av kontraktens pkt. 3.
4. Felling av dyr.
Umiddelbart etter felling skal jaktlaget skjære kontrollkortet, jf. pkt. 5 nedenfor. Videre skal
jaktlaget snarest melde inn fellingen til FeFo, jf. pkt. 6 nedenfor. Slik innmelding av felling
skal som hovedregel være gjort innen 2 timer etter at dyret er felt og før slaktet
transporteres fra fellingsstedet. FeFo vil kunne godta innmelding inntil 24 timer etter felling
dersom jaktlaget i fellingsmeldingen oppgir en begrunnelse for forsinkelsen. Unnlatelse av slik
melding innen fristen regnes som mislighold, jf. kontraktens pkt. 7.
Jaktlaget skal merke av fellingsstedet på kart og ved forespørsel fra kontaktperson fra FeFo
påvise stedet i terrenget.
Ku som er i følge med kalv skal ikke felles før kalven.
5. Kontrollkort.
Etter felling skal kontrollkortet umiddelbart skjæres i to, og fellingsdato og type dyr skjæres
ut i de avmerkede feltene på både del 1 og 2. Del 2 festes til dyret og skal følge slaktet hele
tiden under transport og fram til slaktet er veid og fristen for eventuell kontrollveiing er
utløpt.
Dersom en jeger feller dyr uten å ha kontrollkort med seg, må vedkommende så snart som
praktisk mulig få tak i et av lagets kort og skjære dette. Dersom beskjed gis over
jaktradio/mobiltelefon til en på laget som har kontrollkort, skal vedkommende straks skjære
dette selv om det i øyeblikket ikke kan festes til dyret.
Slakt som ikke er merket i henhold til bestemmelsene over regnes som mislighold av
kontrakten, jf. kontraktens pkt. 7.
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6. Innmelding av felling.
Alle fellinger meldes inn til FeFo sin fellingstelefon 47867244 som talemelding eller SMS.
Innmeldingen skal inneholde følgende opplysninger i angitt rekkefølge:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

kontrollkortnummer,
innmelders og jaktleders navn,
kommune,
jaktfeltets nr og navn,
type dyr, dvs. kjønn og alder,
tidspunkt for felling, dvs. dag, dato og klokkeslett,
nøyaktig fellingssted (kartkoordinater og stedsbeskrivelse).

7. Tildeling av tilleggsdyr.
I noen kommuner er en del av kvoten ikke fordelt på jaktfelt. Hovedregelen er at disse
dyrene deles ut som tilleggsdyr til de jaktlag som skyter ferdig sin tildelte kvote først.
FeFo avgjør om det skal gis tilleggsdyr. Jaktlag som ønsker tilleggsdyr må innen 1 døgn etter
siste felling henvende seg til FeFo sin kontaktperson. Under jakta kan det oppstå forhold som
gjør at FeFo kan velge å holde tilbake noen av tilleggsdyrene.
Kontrollkort for tilleggsdyr er særskilt merket og skal ikke brukes ved felling av dyr på
grunnkvoten. Et tilleggsdyrkort er ikke gyldig for felling før FeFo sin kontaktperson har gitt
tillatelse per sms.
8. Veiing.
Jaktlaget skal selv foreta veiing og vektrapportering av alle felte dyr i henhold til regler
utarbeidet av FeFo (se vedlegg 3 til kontrakt). Hele slaktet skal veies innen 10 døgn etter
felling. Vekt skal rapporteres til FeFo samme dag som dyret er veid, og uten korreksjon for
letning. Jaktlaget står selv ansvarlig for at vekta som rapporteres er korrekt.
FeFo kan kreve at jaktlaget framviser felte dyr for kontroll av innrapportert vekt og
dyrekategori. Minst 10 % av alle egenveide dyr vil bli kontrollveid. FeFos kontrollveier
bestemmer tid og sted for kontrollen. Jaktlaget plikter å frakte elgslaktet til det sted
kontrollveier har utpekt som veiested, samt bringe med underkjever for kalv over 80 kg og
for ungdyr. Kjevene brukes som grunnlag for aldersbestemmelse.
Vektrapportering etter fristens utløp, innrapportering av for lav vekt, eller unnlatelse av
veiing regnes som mislighold, jf. kontraktens pkt. 7. FeFo vil etter jakttids slutt vurdere
reaksjoner som følge av slike kontraktsbrudd.
9. Oppgjør.
Oppgjøret skjer på grunnlag av dyrets vekt med fratrekk for eventuell letning. Oppgjørsvekta
fastsettes i henhold til FeFo sin tabell for beregning av oppgjørsvekt. Oppgjørsvekta vil være
grunnlaget for det økonomiske kravet (oppgjørsprisen) som jaktlaget får tilsendt fra FeFo.
Voksne dyr (over 2 1/2 år) klassifiseres kvotemessig som ungdyr når oppgjørsvekta viser seg
å være under 145 kg, eller at geviret har kun én pigg på hver side.
Dersom et jaktlag feller et dyr, som helt eller delvis oppfattes å være uegnet som menneskeføde, og dette ikke skyldes dårlig skudd eller jaktlagets håndtering av slaktet, skal jaktlaget
så snart som mulig, og seinest innen 3 døgn etter felling, melde fra til FeFos kontaktperson.
FeFo avgjør om dyret skal framvises for veterinær. Ved eventuell veterinærkontroll skal lever,
nyrer, milt og hjerte følge med slaktet. FeFo vil etter jakttids slutt vurdere om det skal gis
fradrag i oppgjørspris for slaktet.
10. Skadeskyting og feilskyting.
Et dyr som er påskutt skal betraktes som såret inntil det blir felt eller friskmeldt av det kommunale viltorgan. Dersom det påskutte dyret ikke felles samme dag, skal melding omgående gis til
kommunalt viltorgan eller nærmeste politimyndighet, og til kontaktperson fra FeFo, jf. Forskrift
om utøvelse av jakt, felling og fangst § 27.
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Dersom det felles dyr i strid med kontraktfestet kvote, skal beskjed umiddelbart gis til FeFos
kontaktperson. Felling av dyr i strid med kontrakten regnes som mislighold, jf. kontraktens pkt.
7. Eventuelt feilskutt dyr skal snarest framvises for kontroll av vekt, alder og kjønn, jf. pkt. 8
ovenfor. FeFo vil etter jakttids slutt vurdere eventuelle økonomiske reaksjoner som følge av
feilskytingen.
11. To-periode-jaktfelt.
Dersom førsteperiodelaget i et to-periode-jaktfelt avslutter jakta før førsteperioden utløper,
kan andreperiodelaget slippes til før andreperioden starter. Hvis førsteperiodelaget ikke
skyter hele sin kvote, vil eventuelle gjenværende dyr på kvoten kunne inngå som tilleggsdyr
for hele valdet (delbestanden).
Tilleggsdyr tildeles ikke til førsteperiodelag av hensyn til andreperiodelagets jakt.
12. Overgang til annet jaktfelt.
Ingen jaktlag har krav på å få overgang til annet jaktfelt. FeFo kan imidlertid, etter en
nærmere vurdering, gi jaktlag anledning til å flytte til et annet ledig jaktfelt innenfor samme
vald (delbestand) etter 10. jaktdag (5. jaktdag for to-periode-jaktfelt). Dette kan gjøres som
tiltak for å øke fellingseffektiviteten, eller dersom det oppstår problemer av særskilt art i
opprinnelig tildelt felt.
Et jaktlag kan tillates inntil to flyttinger i løpet av jakta.
Flytting til ledig jaktfelt krever skriftlig tillatelse i form av en sms fra FeFos kontaktperson til
jaktleder. Jaktlagene kan ikke påregne å få avgjort forespørsler om flytting til nytt jaktfelt
utenom ordinær kontortid.
13. Samjakt mellom jaktlag.
Jaktlag som har jaktfelt som grenser opp til hverandre i rom (nabojaktfelt) eller tid
(toperiode-jaktfelt) kan bli enige om samjakt dersom jaktfeltene tilhører samme vald
(delbestand).
En samjaktsavtale kan omfatte to eller tre jaktlag. Avtalen skal inneholde hvilke jaktlag som
inngår samjakt og datoen når samjakta starter. Hvert jaktlag tillates å inngå to
samjaktsavtaler i løpet av jakta.
Skriftlig samjaktsavtale sendes elektronisk til tlf 47867244 eller til e-post elg@fefo.no, enten
som scann/bilde av signert papiravtale eller som likelydende sms’er fra lagenes jaktledere.
FeFos kontaktperson sender godkjenning til hvert jaktlag per sms. Jaktlagene kan ikke
påregne å få avgjort forespørsler om samjakt utenom ordinær kontortid.
14. Inntak av nye jegere under jakta.
Jaktlag kan i jaktperioden ta inn nye jegere på laget. Inntak av nye jegere må meldes inn
skriftlig på fastlagt skjema ”Endring av jaktlag etter kontrakt”. Nye jegere må også legge ved
dokumentasjon for betalt jegeravgift og bestått skyteprøve for storviltjakt, og skrive under på
at de godtar kontraktsvilkårene. FeFo godtar utfylt og underskrevet skjema, med tilhørende
vedlegg, oversendt elektronisk til tlf 47867244 eller til e-post elg@fefo.no. Endringen regnes
som godkjent av FeFo når den er registrert på FeFos jaktlagsoversikt.
En jeger kan ikke stå oppført på to jaktlag som er i jakt samtidig. Dette betyr at en jeger
ikke kan flytte fra et jaktlag til et annet før jaktleder på det første laget har meldt skriftlig fra
til FeFo om at jakta er avsluttet.
Medlemmer av jaktlag som takket nei til tildelt jaktfelt etter ordinær tildeling kan først meldes
inn på annet jaktlag fra 15. jaktdag (evt. fra 8. jaktdag ved innmelding på jaktlag i toperiode-felt).
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15. Avslutning av jakt.
Etter at siste dyr på kvoten er skutt, og jaktlaget ikke innen 2 døgn har fått tildelt tilleggsdyr
(tilleggskvote), regnes jakta som avsluttet. FeFo kan da tildele jaktfeltet til annet jaktlag.
Dersom et jaktlag av andre grunner avslutter jakta før jakttidens utløp, skal dette meldes
skriftlig til kontaktperson i FeFo.
16. Hensyn til andre brukergrupper og miljøhensyn.
Kontrakten gir ingen rett til å begrense andres aktivitet på jaktfeltet, som militær
øvingsaktivitet, ferdsel i henhold til allemannsretten, bærplukking, småviltjakt og lignende,
samt reindrift og annen næringsutøvelse.
Kontrakten regulerer ikke adgangen til motorisert ferdsel i forbindelse med jakta.
Jaktlaget plikter å utøve jakta på en miljømessig mest mulig skånsom måte, herunder å
begrense motorisert ferdsel til et minimum, samt å etterlate leirplassen i ryddig stand.
17. Rapportering.
Etter avsluttet jakt plikter jaktlaget snarest, og seinest innen 10 dager, å sende utfylt ”sett
elg”-skjema, jaktfeltkart med entydig inntegnede fellingssteder, samt eventuelt ubrukte
kontrollkort til Finnmarkseiendommen avd. Alta, Postboks 1609, 9509 Alta. Sett-elg-data kan
alternativt registreres elektronisk på www.settogskutt.no.
18. Betaling.
Før jakta må jaktlaget betale grunnpris for kontraktfestet grunnkvote. Grunnprisen for
jaktfeltet framkommer av kontraktens pkt. 3. For tilleggsdyr kreves halv grunnpris. Ved
oppgjøret etter jakta refunderes grunnprisen for alle felte dyr.
Etter jakta må jaktlaget betale kjøttpris og fellingsavgift for hvert felte dyr. FeFo viderebetaler
fellingsavgiften til kommunen.
Betaling av FeFo sitt krav overfor jaktlaget skal skje i henhold til kontraktens pkt. 6.
19. Tvister.
Tvister skal forsøksvis løses i minnelighet mellom partene. FeFo sine avgjørelser i henhold til
kontrakten er ikke klageberettiget etter forvaltningsloven.
20. Generelt.
Søknadsvilkårene gitt på www.fefo.no er også en del av kontrakten.
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