
Høring om storviltjakt på Finnmarkseiendommen

Pris og tilgang for lokale og ikke-lokale
Høringpunkt 1 - Ulike priser for lokale og ikke-lokale

Høringspunkt 2 - Adgang for bosatte utenfor Finnmark

Høringspunkt 3 - Definisjonen av innenbygdslag

Tiltak for å redusere reservelista
Høringspunkt 4 - Redusere antall jaktlag på reservelista

29.08.2022 20:13:51

FEFO0047-1034584

a. Lokale skal ha rimeligere jakt enn ikke-lokale. Med lokal menes jeger som jakter i egen
bostedskommune.
b. Vi bør beholde prisene slik de er i dag, altså at alle betaler det samme uavhengig av bosted.

FeFo ønsker å høre på følgende (velg ett av alternativene):

a. Kun bosatte i Finnmark kan jakte elg på Finnmarkseiendommen. Det vil si at det ikke lenger er
anledning til å ta med jaktlagsmedlemmer bosatt utenfor Finnmark. Dette omfatter også utflyttede
finnmarkinger og slektninger bosatt utenfor Finnmark.
b. Vi bør beholde dagens ordning med at bosatte utenfor Finnmark kan delta på lokale jaktlag, så
lenge mer enn halvparten av jaktlaget samt jaktleder er bosatt i Finnmark.

FeFo ønsker å høre på følgende (velg ett av alternativene):

a. Bare jaktlag som utelukkende består av jegere bosatt i kommunen regnes som innenbygdslag.
b. Vi beholder dagens definisjon på innenbygdslag. I dag anses et jaktlag som innenbygds i en
kommune dersom jaktleder og mer enn halve jaktlaget er fast bosatt i kommunen.

FeFo ønsker å høre på følgende (velg ett av alternativene):

 
Andre forslag/kommentarer:

a. Store jaktlag får ekstra lodd i trekningen. Lag med 8-11 jegere (tilsvarende to jaktlag) får to lodd i
trekningen. Lag med 12-15 jegere (tilsvarende tre jaktlag) får tre lodd osv. Dette kan bidra til at
store jaktlag ikke splitter seg opp i flere mindre lag. For å få flere lodd i trekningen må minst 8 eller
12 jegere stå både på søknad og kontrakt.
b. Øke minstekravet til antall jegere på et jaktlag. Eksempelvis kan minstekravet økes fra fire til
seks jegere per jaktlag.
c. Beholde kravet om minst fire jegere både på søknad og kontrakt.

FeFo ønsker å høre på følgende (velg ett eller flere av alternativene):

Om et jaktlag sier opp jaktfelt etter trekningen, så må dette jaktlaget (alle jegere) utelukkes for jakt
inneværende år. Dette for å unngå splittelser av jaktlag, slik vi kjenner til i noen kommuner med
mange jaktlag!

Annet forslag/kommentar
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Høringspunkt 5 - Ettersøksekvipasjen skal være hjemmehørende/bosatt i Finnmark

Høringspunkt 6 - Endring av trekningsregler for å prioritere jaktlag som havnet på reservelista i
fjor

Reservetildeling
Høringspunkt 7 - Endret rutine for reservetildeling

Flytting til ledig jaktfelt
Høringspunkt 8 - Endring i regler for flytting til ledig jaktfelt

Krav om at minimum 4 jegere må ha hvert sitt våpen på et jaktlag! Slik som det er i dag, så kan et
jaktlag kun trenge 1 stk. våpen som hele jaktlaget har skutt opp med. Eks. ved ettersøk vil
effektiviteten og human jakt med dagens ordning ikke etterfølges og innebærer at dyr blir utsatt for
unødige lidelser.

a. For å kunne søke elgjakt i Finnmark må jaktlaget disponere sin egen ettersøksekvipasje. Både
ettersøkshund og fører må være bosatt i Finnmark.
b. Beholde hundekravet slik det er i dag. Det vil si at jaktlag kan søke elgjakt i Finnmark selv om
ettersøkshund og/eller fører er bosatt utenfor Finnmark.

FeFo ønsker å høre på følgende (velg ett av alternativene):

 
Annet forslag/kommentar

a. Reservelista fra i fjor utgjør øverste del av trekningslista i år. Resten av jaktlagene trekkes på
ordinær måte og tildeles de gjenværende feltene.
b. Jaktlagene som havnet på reservelista i fjor, får et ekstra trekningsnummer (eller et ekstra «lodd
i potten» om du vil) i år.
c. Trekningen bør gjennomføres som før, og alle jaktlag har lik sjanse hvert år uavhengig av hva
som skjedde året i forveien.

Forutsatt at vi får avklart spørsmålene over, foreslår vi følgende alternativer (velg ett):

 
Annet forslag/kommentar

a. Jaktlag på reservelista beholder plasseringen på reservelista selv om de takker nei til et ledig
jaktfelt.
b. Hvis et innenbygdslag sier fra seg et stjernefelt, beholder feltet status som stjernefelt når det skal
tildeles reservelista.
c. Ingen endring - vi beholder reservetildelingen slik den er i dag.

FeFo ønsker å høre på følgende (velg ett eller flere av alternativene):

 
Annet forslag/kommentar

a. Vi beholder dagens ordning med at FeFo kan tillate flytting til ledig jaktfelt innenfor samme vald
etter 20. jaktdag.
b. FeFo kan tillate flytting til ledig jaktfelt innenfor samme vald etter 10. jaktdag.
c. Flytting bør ikke tillates. Alle jaktlag bør søke på jaktfelt de faktisk ønsker å jakte i, og jakte i
samme felt hele jakta. Dersom jaktfelt blir ledige underveis i jakta, tildeles feltene jaktlag som ikke
fikk jakt.

FeFo ønsker å høre på følgende (velg ett av alternativene):

 
Annet forslag/kommentar
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Gratis kalv under 50 kilo
Høringspunkt 9 - Kalver med slaktevekt under 50 kilo er gratis og tas ikke av jaktlagets kvote

Motorferdsel
Høringspunkt 10 - Motorferdsel i forbindelse med elgjakt

Dine innspill

Om innsender

a. Enig, dette er et godt tiltak som stimulerer til uttak av små kalver.
b. Uenig, vi beholder ordningen slik det er i dag. De små kalvene koster uansett veldig lite.
c. Vet ikke.

FeFo ønsker å høre på følgende (velg ett av alternativene):

a. Faste kjøretraseer og leirplasser langs traseen blir del av elgkontrakten med FeFo.
b. Gå i dialog med kommuner, Statsforvalter, SNO og lokale brukerforeninger for å finne en lokalt
tilpasset ordning som kan redusere omfanget av barmarkskjøring under elgjakt.
c. FeFo bør fortsette å overlate ansvaret fullt og helt til kommunene.

FeFo ønsker å høre på følgende (velg ett eller flere av alternativene):

 
Annet forslag/kommentar

 
Har du øvrige innspill? Skriv her:

Privatperson
Organisasjon, lag eller forening

 

994298763
Organisasjonsnavn

9730 KARASJOK
Postnr/sted
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