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UTTALELSE TIL HØRING - FORSLAG OM ENDRING AV 
ANIMALIEHYGIENEFORSKRIFTEN OG FJERNING AV 
VILTKONTROLLSTEDER.  
 
Vi viser til Mattilsynets høringsdokument datert 2. juli 2019. Høringsforslaget 
innebærer nedleggelse av lokale viltkontrollsteder. Mattilsynet foreslår at 
endringen vil tre i kraft fra 1. januar 2020.  
 
Forslag om endring av animaliehygieneforskriften og fjerning av 
viltkontrollsteder er behandlet i Vilt- og innlandsfiskenemda i Vestre Toten 
kommune (sak 5/19).  Det ble vedtatt å oversende Rådmannens forslag 
(under) som høringsuttalelse til Mattilsynet.  
 
Kommunen er forpliktet til å hindre at skadet hjortevilt utsettes for unødige 
påkjenninger og har ansvaret for ettersøk og avliving av skadet elg, hjort, 
rådyr og villrein dersom dyret ikke kan bli friskt, dette jamfør forskrift om 
utøvelse av jakt felling og fangst §29  
 
Kommunes jobb med ettersøk og alt etterarbeid med dette medfører også 
utgifter som kommunen må dekke. 
  
Forslaget om opphør av lokale viltkontrollsteder gjør at kommunen vil få økte 
utgifter som følge av transport og levering til godkjente viltbehandlingsanlegg. 
Kommunens inntekt fra fallvilt, som i dag går inn på det kommunale viltfondet, 
vil også bli redusert. Dette som følge av lavere pris og erfaringsmessig økt 
svinn ved levering til viltbehandlingsanlegg. Viltfondet brukes til å fremme vilt 
og viltforvaltning i kommunen. 
  
Som ytterste konsekvens vil kjøtt som i dag benyttes til mat lokalt, i fremtiden 
måtte kasseres pga. økte utgifter og reduserte inntekter som følge av ny 
foreslått ordning.  
 
En eventuell oppgradering av lokale viltkontrollsteder til godkjente 
viltbehandlingsanlegg vil også trolig medføre betydelige utgifter for 
kommunene. Når det gjelder godkjenning av fallvilt kan vi ikke se at en slik 
løsning vil spare ressurser for Mattilsynet. Det vil bli like mange turer ut til et 
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oppgradert anlegg for å godkjenne slakt av fallvilt som tidligere. Vi stiller også 
spørsmål ved behovet for oppgradering til viltbehandlingsanlegg, da hygiene 
ikke er et av argumentene for å legge ned dagens ordning. 
  
Forslag til ny foreslått ordning innebærer videre at jegere/jaktlag ikke kan få 
stemplet slaktene med firkantstempel. Rådmannen kjenner ikke til at dette vil 
være noe problem i denne kommunen. Ordningen med godkjenning av kjøtt 
av jegere godkjent som feltkontrollør, gjør det fortsatt mulig for jegere å 
omsette kjøttet videre.  
 
Konklusjon:  
Rådmannen ønsker å opprettholde dagens ordning med lokale 
viltkontrollsteder for fallvilt. Alternativt ber vi om at det åpnes i regelverket for 
bruk av kompetent jeger (feltkontrollør) til godkjenning av trafikkskadet 
hjortevilt som avlives.  
 
Vi ber om å få oversendt Mattilsynets vurdering av innkomne høringsuttalelser 
og endelig konklusjon i god tid før eventuelle regelendringer trer i kraft. 
 
 
 
 
Med hilsen 
 
 
 
Eirik Røstadsand Yngve Granum Stang 
plansjef rådgiver skog og utmark 

 
 
Etter våre rutiner er dette brevet sendt og godkjent elektronisk uten underskrift. 
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