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Vilkår for småviltjakt på Finnmarkseiendommen 

Jegeren plikter å sette seg inn i gjeldende bestemmelser innen viltlovgivning og forskrifter i tillegg til  

grunneiers bestemmelser. 

1. Jaktkort 

a. Jaktkort skal alltid bringes med under jakt og fangst og forevises på forlangende. Jaktkort  

kjøpes på www.natureit.no, hos lokale kortselgere eller via www.fefo.no. Alle som skal  

kjøpe jaktkort må først betale årets jegeravgift. 

b. Aktivering av jaktkort er pliktig ved jakt på hønsefugl, hare, ender, gjess og sjøfugl og  

gjelder for alle. For jakt på rovvilt er ikke aktivering av jaktkortnødvendig. 

c. Jaktkortet er personlig og kan ikke overdras til andre. 

 

2. Adgangsregulering 

a. FeFo kan ved behov regulere antall jegere per dag i et jaktfelt og maksimalt tillatt jakttrykk i løpet av 

jaktsesongen. 

 

3. Innkorting av jakttid 

a. Innkorting av jakttid på enkeltarter i enkelte jaktfelt kan innføres ved behov. 

 

4. Kvoter 

a. Dagskvoter og sesongkvoter kan innføres ved behov på deler av eller hele 

Finnmarkseiendommen. Alle som skal på jakt plikter å gjøre seg kjent med eventuelle  

kvoter før jakt tar til, og forevise fangst på forespørsel fra oppsyn. 

5. Skoleelever, studenter og vernepliktige i Finnmark regnes som fast bosatte i kommunen de  

studerer / avtjener verneplikt i. 

6. Storfugl er fredet i Alta og Porsanger kommuner. 

7. Jakt og fangst får ikke skje nærmere enn 300 meter fra eget parkert kjøretøy langs  

skogsbilvegene i barskogområdene i Karasjok og i Sør-Varanger. 

 

8. Snarefangst 

a. Snarefangst av ryper er kun tillatt for personer med registrert bostedsadresse i Finnmark. 

b. Skriftlig melding skal sendes til fangstkommunen senest 10 dager før fangst tar til.  

Meldingen skal gi opplysninger om fangstmannens navn, adresse, fangstområde og  

fangstperiode. Senest 10 dager etter utløpet av jakttiden for rype skal fangeren på fastsatt  

skjema rapportere fangstresultatet. Alle snarer skal være fjernet innen fangsttidens utløp. 

c. Det kan innføres sesongkvote for snarefangst. Aktivering og fangstrapportering er  

påkrevd ved snarefangst. 
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9. Fangstrapportering. Overtredelser 

a. Brudd på FeFos bestemmelser om småviltjakt kan føre til inndragning av jaktkort,  

utestengelse og/eller anmeldelse. Fangstrapportering er obligatorisk. Manglende  

fangstrapportering for småviltjakt på Finnmarkseiendommen utløser et gebyr.  

Gebyret legges til ved kjøp av jaktkort påfølgende sesong. 

 

10. Reindriftsutøvere er fritatt fra å betale jaktkort til FeFo, men skal betale jegeravgift for å  

utøve jakt eller fangst. 

a. Forutsetningen for dette er at jakt eller fangst foregår i et område hvor utøveren er  

under lovlig opphold med rein. Når jakt eller fangst foregår i andre områder, er  

reindriftsutøvere også pliktig til å løse jaktkort 
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