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Høringsinnspill – sanksjoner for brudd på bestemmelser for elgjakt 

 

Karasjok elgjegerforening er en interesseorganisasjon for elgjeger i Karasjok. 

Styret ved Karasjok elgjegerforening har i styremøte 15.02.21 og ved medlemsmøte 24.02.21, 

behandlet høring om sanksjoner for brudd på bestemmelser for elgjakt. 

 

Karasjok elgjegerforening har kommentar til høringspunktene: Innmeldt vekt er lavere enn 

kontrollert vekt (punkt 1a), bortskjæring av kjøtt utover det som er tillatt (punkt 1b), 

feilskyting (punkt 2) og gebyrer/satser: 

 

Innmeldt vekt er lavere enn kontrollert vekt (punkt 1a) 

Veiing foregår i feltet med vekter som ikke er kontrollert av justervesenet, kalde omgivelser 

kan føre til at vekten ikke er 100% sikker. Samme gjelder vektene på veiestasjonen til FeFo, 

veie stasjonene er ofte kalde garasjer/bygg og dermed kan vektene på disse rommene vise feil. 

Vektene til FeFo brukes til utregning av priser av felte elg, så må disse vektene være 

kontrollert av justervesenet. Konsekvensen med dette også kan bli at jaktlagene plusser på 

vekta alle dyr de feller slik at vekta på disse dyra ikke overstiger vekta på kontrollveiingen, 

noe som FeFo vil tjene mye på dette over tid. Noe som virker urimelig, da jaktlag kan være 

redd for sanksjoner/gebyrer FeFo skisserer i høringsnotatet med store gebyrer og utestengelse. 

 

Vi mener om det er avvik på elg som er veid av jaktlaget og kontrollveiing, disfavør FeFo, så 

må det gis anledning til å veie med jaktlagets vekt også på veiestasjonen. Slik at man kan vise 

at man bevist ikke har jukset med underrapportering av vekt på slakt og jaktlagets vekt 

sannsynligvis viser feil. 

 

Forslag til gebyr – se feilskyting (punkt 2) 

Derfor mener vi at avviket dere foreslår «større enn 3% av totalvekt», må løftes til «større 

enn 10 totalvekt», reaksjon: se forslag til punkt 2 for vekt og gebyrer. 

 

Gebyr på manglende kjeve: kr. 1500,- 
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Bortskjæring av kjøtt utover det som er tillatt (punkt 1b): 

Skuddsår med istykkerskutt kjøtt, beinsplinter og blod bør fjernes seinest når dyret henges. 

Det er en god regel alltid å tørke eller skjære vekk det som likevel ikke kan brukes til mat. 

Bakterier formerer seg raskt i blod og i sårkanalen etter kula, og det er derfor viktig å skjære 

vekk og tørke bort alt.  

 

Mattilsynets råd om viltkjøtt skutt med blyammunisjon: 

• Ikke spis kjøtt rundt skuddkanalen fra storvilt som er felt med blyholdig prosjektil. Alt 

synlig skadet vev og minimum ti centimeter ekstra i radius rundt skuddkanalen bør 

skjæres bort og kasseres. 

 

Dersom indrefilet tas ut før veiing tillegges følgende vekter ved innrapportering;  

Kalv 1 kg. Ungdyr (1 ½ år) 3 kg. Eldre dyr (2 ½ år og eldre) 4 kg. 

 

Her mener vi at skuddskadet kjøtt som ikke egner seg som mat, ikke må inkluderes i veiingen.  

 

Feilskyting (punkt 2): 

Det kan være vanskelig å se forskjell selv for en erfaren jeger på kvige og sent utviklet 2,5 år 

ku (vuonjal rotnu), gjelder også okse, 2,5 år med gevir som sykkelstyre. Jaktlaget melder inn 

elgen som ungdyr etter to timers regelen, som regel før man kommer til leiren. Vekta ved 

veiing på elgen overstiger 145 kg som er grensen på ungdyr, men man har i godtro meldt 

elgen inn som ungdyr. Det viser seg at dyret er 2,5 år, etter vekta, (5-15 kg over) og ved 

innlevering og tolkning av kjever.  Uten hensikt å jukse så blir dette feilskyting ut ifra 

høringsnotatet, her må skjønn og forklaring fra jaktlaget tas i bruk og sanksjoner fra FeFo mot 

jaktlaget vurderes og muligens falle bort.  Viktig at åpenhet og forutsigbarhet rundt 

konsekvenser av at det kan skje feil under jakt.  

 

Forslag til gebyr - feilskyting: 

Felling av voksen elg i stedet for kalv  

Reaksjon: Tilleggspris på + 50 % pr kg for hele dyret. Jaktlaget beholder dyret. 

 

Felling av 1 1/2 årig hunndyr i stedet for 1 1/2 årig hanndyr eller eldre hanndyr  

Reaksjon: Ingen reaksjon.  

 

Felling av 1 1/2 årig hanndyr i stedet for 1 1/2 årig hunndyr og eldre hanndyr  

Reaksjon: Ingen reaksjon. 

 

Felling av eldre hunndyr (vuonjal rotnu 2,5 årig) i stedet for 1 1/2 årig hunndyr og dyret 

overstiger vektgrensen på 145 kg for 1 1/2 årig hunndyr med mer enn 11 %, (maks. 160 kg)  

Reaksjon: Tilleggspris på + 20 % pr kg for hele dyret. 

 

Felling av eldre hanndyr (piggokse/okse 2,5 årig) i stedet for 1 1/2 årig hanndyr og dyret 

overstiger vektgrensen på 145 kg for 1 1/2 årig hanndyr med mer enn 15 % (maks 165 kg) 

Reaksjon: Tilleggspris på + 20 % pr kg for hele dyret. 

 

Felling av eldre hunndyr i stedet for eldre hanndyr og 1 1/2 årig hanndyr;  
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Reaksjon: Tilleggspris på + 25 % pr kg for hele dyret 

 

Felling av eldre hanndyr i stedet for 1 1/2 årig hunndyr;  

Reaksjon: Tilleggspris på + 20 % pr kg for hele dyret 

 

Vi mener at grensen til vekt på ungdyr bør heves fra 145 til 160 (kvige) og 165 (ungokse). Da 

slipper man tilfeller av tvil om man feller svake 2,5 år gamle ku (vuonjal rotnu) eller okse (2,5 

år piggokse).  

Det er satt opp følgende hovedmål og etterprøvbare delmål for planperioden 2019-2023 i de 

fleste bestandsplanene for elg i Finnmark 

• Elgbestanden skal forvaltes slik at beitegrunnlaget ikke overbelastes, verken på kort eller 

lang sikt.  

o Slaktevektene skal ikke reduseres. 

Med disse målene er uttak av svake dyr er forvaltningsmessig/ bestandsmessig er alltid en 

fordel, da disse i større grad kan falle vekk i løpet av vinteren. 

 

Gebyrer/satser: 

Forslag fra Karasjok elgjegerforening i tillegg vi har kommentert i høringsinnspillet: 

-Gebyr på manglede vektrapportering: samme som FeFo 

-Mangelfull merking og/eller manglende innmelding: samme som FeFo. 

 

Hvert tilfelle skal/må vurderes konkret, og sanksjoner bør for hvert tilfelle stå i forhold til 

jegers/jaktlags «brudd på disse».  

Før sanksjoner blir fastsatt, skal jeger/jaktlag gis anledning til å gi en skriftlig rapport om 

forholdet. Det skal også foreligge en rapport fra FeFo. 

 

Ved bevisst juks eller grove overtredelser bør det være konsekvenser. 

 

 

Med hilsen 

 

Karasjok elgjegerforening 

Leder, Jan Idar Somby 

 

Jan.idar@ealga.no 

Tel.: 916 40211 

 

 

Vedlegg:  

 

Kopi:   
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