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Saksopplysninger: 
Mattilsynet la ut høringsdokument 2.juli 2019 angående endring i animaliehygieneforskriften 
og fjerning av viltkontrollsteder. Høringsforslaget innebærer nedleggelse av lokale 
viltkontrollsteder. Mattilsynet foreslår at endringen trer i kraft fra 1. januar 2020. 
 
Vurdering: 
Høringsforslaget er diskutert med nabokommunene Gjøvik og Vestre Toten, der Vestre 
Toten kommune har laget et høringssvar som Gjøvik kommune og Østre Toten kommune 
stiller seg bak. Østre Toten kommune har en litt annen organisering av arbeidt med fallvilt 
enn nabokommunene, men er enig i kommentarene som Vestre Toten kommuen har 
kommet med.  



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. Arbeidet med 
ettersøk og avliving medfører utgifter som kommunen må dekke, i Østre Toten kommune er 
dette arbeidet overført til Østre Toten Utmarkslag og de har ansvaret for alle utgifter og 
inntekter.  
 
Forslaget om opphør av lokale viltkontrollsteder gjør at kommunen vil få økte utgifter som 
følge av transport og levering til godkjente viltbehandlingsanlegg. Med en slik ordning vil vi i 
Østre Toten kommune risikere at Østre Toten Utmarkslag ikke lenger vil ta anvaret, og da vil 
kommunens utgifter øke ved alt fallviltarbeidet, transport, levering og ettersøk og avliving. 
Kommunens inntekter til viltfondet vil øke, men erfaring fra nabokommuner tilsier at 
kostnadene er større enn inntektene. Erfaring hos andre er at en får lavere pris og økt svinn 
ved levering til viltbehandlingsanlegg. Viltfondet er ment å brukes til å fremme kunnskaper 
om vilt og viltforvaltning i kommunen. Som ytterste konsekvens vil kjøtt, som i dag kan 
benyttes til mat lokalt, kasseres pga. økte utgifter og reduserte inntekter som følge av ny 
foreslått ordning. 
 
En evt. oppgradering av lokale viltkontrollsteder til godkjente viltbehandlingsanlegg vil trolig 
medføre betydlige utgifter for kommunene. Vi kan ikke se at en slik ordning, når det gjelder 
godkjenning av fallvilt, vil spare ressurser for Mattilsynet. Det vil bli like mange turer ut til et 
oppgradert anlegg for å godkjenne slakt av fallvilt som tidligere. Vi stiller også spørsmålstegn 
ved behovet for oppgradering av 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 som er godkjente 
feltkontrollører gjør det fortsatt mulig for jegere å omsette kjøtet videre. 
 
 
 
Administrativt vedtak: 
Ordningen med lokale viltkontrollsteder for fallvilt ønskes opprettholdt slik dagens ordning 
fungerer. Alternativt ønskes det om at regelverket åpner for at kompetente jegere 
(feltkontrollører) kan benyttes 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 eventuell regelendring trer i kraft. 
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