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Til: Mattilsynet  

 

Att: Ingrid Heglebäck 

 

 Høringssvar på forslag om endring av 
Animaliehygieneforskriften og fjerning av viltkontrollsteder. 

Vi viser til høringsbrev datert 2. juli, deres ref 2019/23645 

Norges Skogeierforbund har full forståelse for at Mattilsynet foreslår å avvikle 

ordningen med Godkjent kontrollsted.  Det er en kostbar ordning som er sterkt 

subsidiert.  Samtidig tar vi det som et komplement og en tillitserklæring at man anser at 

ordningen med godkjenning av lokale feltkontrollører (kompetent jeger) som vellykket 

og at man i fremtiden vil satse på å utvide denne ordningen ytterligere. 

På forespørsel har vi fått tilsendt Mattilsynets oversikt over godkjente 

viltbehandlingsanlegg (ovalt stempel).  Av listen kan det se ut som det er god dekning 

over hele landet.  Vi ser at det er flere anlegg med her som ikke tar imot vilt, eller som 

ikke har kjøttkontroll på bedriften, og må tilkalle kontrollør i hvert enkelt tilfelle, akkurat 

som på Godkjent kontrollsted.  Er det tenkt at denne sterkt subsidierte ordningen vil 

fortsette? 

Det er behov for at endringene følges opp med en organisert og tilrettelagt spørre-

/svarordning hvor kompetent jeger (feltkontrolløren) kan spørre en kontrollveterinær 

(gjerne med oversendelse av bilder ) der vedkommende kommer ut for tilfeller hvor 

undersøkelse av det felte viltet byr på usikkerheter. 

Det neste som må følges opp er hensiktsmessige og tilgjengelige kjøttkontrollordninger 

for kommunene som har ansvar for å ta seg av trafikkpåkjørt vilt.  Det oppleves som 

resurs-sløseri at viltkjøtt som i utgangspunktet er av god kvalitet bare skal kasseres, og 

bli et renovasjonsproblem bare fordi man ikke får gjennomført en sikker 

viltkjøttkontroll. 

Det siste som må følges opp er retningslinjer for, og veiledningsmateriell for, 

godkjenning av enklere viltbehandlingsanlegg for begrenset produksjon, slik Mattilsynet 

nevner i sitt høringsskriv.  Det vil være et viktig virkemiddel og bedre rammevilkårene 

for Landbruks- og Matdepartementets satsing på, og strategi for næringsutvikling og 

verdiskapning basert på høstbare viltressurser.  

Norges Skogeierforbund støtter det utsendte forslaget til endringer i 

animaliehygieneforskriften, men forutsetter at det blir fulgt opp slik Mattilsynet selv 

skriver i høringsbrevet. 
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Med hilsen for Norges Skogeierforbund  

Hans Asbjørn K. Sørlie  

 

Dokumentet er elektronisk godkjent 

 

 

 

 


