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Elgjegere i Finnmark kan begynne å glede seg
Årets elgkvote er nettopp kunngjort på hjemmesidene www.fefo.no. FeFo kan i år
tilby elgjakt i 297 jaktfelt, fordelt på 38.000 km2 i 14 av fylkets 19 kommuner. Fristen
for å sende inn søknad om elgjakt er 30. april kl. 13.00. Jaktlagene oppfordres til å
fylle ut og sende søknadene elektronisk.

Elgjegere tar kaffepause. Foto: Einar Asbjørnsen

Elgsøknader og trekning
- Det gikk ikke mange timene etter at elgjakta var lyst ut, før FeFo mottok første søknad fra et håpefullt
elgjaktlag. Det forteller utmarksforvalter Anders Aarthun Ims, og tilføyer at FeFo i 2015 forventer ca. 400
søknader til de 297 jakttilbudene. I 2014 mottok FeFo 415 søknader, som var en stor nedgang i forhold til
året før, da hele 488 jaktlag søkte elgjakt. Det betyr nødvendigvis ikke at det blir færre jegere og at
interessen for elgjakt er dalende. FeFo har innført særskilte tiltak som har medført færre, men samtidig
større jaktlag. Utviklingen er ønsket blant brukerne fordi «vinnersjansen» for det enkelte jaktlag øker.
Ims opplyser at de tradisjonelle elgtrekningsarrangementene blir onsdag den 13. mai, like før Kristi
Himmelfartshelga. FeFo offentliggjør treningsresultatet på fefo.no kl. 22.00 samme kveld.
Deretter er det bare å begynne forberedelsene, både for de som tilbys får jakt, og de som blir stående uten
jakt og som eventuelt må finne andre jaktlag for å sikre årets jaktopplevelse.

Nye bestandsplaner
FeFo har for 2015 som mål å få tatt ut ca. 840 dyr i Finnmark. Dette er nedfelt i bestandsplanene som nylig
er utarbeidet av FeFo i samråd med kommuner og brukergrupper. Bestandsplanene gjelder for perioden
2015 - 2018 og inneholder målsettinger som kommunene har satt for elgforvaltningen og virkemidler for å nå
disse målene. Et sentralt mål i planene hvordan elgbestandene skal utvikle seg – om de skal reduseres,
stabiliseres eller økes. For kommuner som Tana og Porsanger er målsetningen fortsatt reduksjon i
bestandene. For Sør-Varanger, Vadsø og ytre deler av Alta skal bestandene økes. For øvrige kommuner,
deriblant Karasjok, Kautokeino og Nesseby, skal bestandene holdes mest mulig stabile.

Det viktigste virkemiddelet for å nå målene er fellingskvotene - både størrelsen og sammensetningen.
Jobben med å ta ut elg i riktig antall og kategori er det jegerne som utfører. I følge utmarksforvalteren i FeFo
er det heldigvis en oppgave jegerne tar på seg med forventning, glede og respekt. Totalkvoten for 2015 er
på ca. 1000 dyr. Endelig kvotestørrelse blir klar når Karasjok kommune om kort tid har behandlet
kvotesøknaden fra FeFo.
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