
ANIMALIEHYGIENEFORSKRIFTEN ENDRES, 

VILTKONTROLLSTEDER FJERNES 

 

Høringssvar fra Skogbrukets kursinstitutt (Skogkurskurs) 

Skogkurs har siden 2010 arrangert 250 kurs i feltkontroll av hjortevilt med i underkant av 7.000 

deltagere. 

Skogkurs har med feltkontroll kursinstruktørene: Arve Aarhus, Bjørn Arve Øverli, Jannicke Modell 

Røhmen, Vidar Holthe og Dagh Bakka følgende synspunkter merket i understreket kursiv. 

 

Dagens ordning for viltkjøttkontroll 

Slik kontrolleres og omsettes viltkjøtt i dag 

Kjøttkontroll med utgangspunkt i EØS-regelverk 

Alt.1. Hovedprinsippet i animaliehygieneforskriften (animaliehygieneforordningen). 

Viltet blir undersøkt av kompetent jeger (i regelverket brukes benevnelsen «Kompetent jeger», mens 

i norsk dagligtale blir ofte benevnelsen «Feltkontrollør» brukt. Disse ordene har samme betydning) 

etter felling. Dersom dyret virket normalt og friskt før fellingen, det ikke observeres noe unormalt 

ved undersøkelsen og det ikke er mistanke om miljøforurensning, festes en nummerert erklæring på 

skrotten som fastslår dette. Skrotten kan deretter leveres til godkjent viltbehandlingsanlegg. Da 

trenger ikke indre organer eller hode å følge med skrotten. 

Dersom Kompetent jeger ikke har undersøkt viltet, må alle indre organer og hode følge med inn til 

viltbehandlingsanlegget. 

På viltbehandlingsanlegget blir viltet kontrollert av Mattilsynet og godkjente slakt får et ovalt 

stempelmerke, dvs. de kan omsettes i hele EU/EØS området. 

Kjøttkontroll og omsetning uten kjøttkontroll, med utgangspunkt i nasjonalt regelverk  

Alt. 2: Jeger, med eller uten kvalifikasjon som Kompetent jeger, kan spise viltet selv eller omsette til 

annen privatperson uten noen form for kontroll.  

Alt. 3: Viltet blir undersøkt av Kompetent jeger etter felling. Dersom dyret virket normalt og friskt før 

fellingen, det ikke observeres noe unormalt ved undersøkelsen og det ikke er mistanke om 

miljøforurensning, festes en nummerert erklæring på skrotten som fastslår dette. Skrotten kan 

deretter omsettes til privatpersoner eller detaljist i Norge som deretter omsetter til sluttforbruker. 

Viltet blir da ikke stempelmerket. 

Alt. 4: Jeger kan sende skrotten, alle indre organer og hodet til et godkjent viltkontrollsted. Skrotten 

blir her kontrollert av Mattilsynet og godkjente slakt får et kvadratisk stempelmerke. Skrotten kan 

deretter omsettes til privatpersoner eller detaljist i Norge som deretter omsetter til sluttforbruker. 

Mattilsynets firkantstempel er likeverdig med erklæring fra kompetent jeger. 

Denne ordningen ble etablert som en overgangsordning da nytt regelverk tredde i kraft. Dette fordi 

det ikke var etablert noen ordning for utdanning av «kompetente jegere» (feltkontrollører). 



Medfører det riktighet når det hevdes at ordningen med viltkontrollsted ble innført som 

overgangsordning da EU-regelen kom og frem til det ble utdannet nok kompetente jegere? En av 

instruktørene, Arve Aarhus, hadde godkjent kontrollsted lenge før kompetent jeger ordningen. Han 

hadde også da godkjenning for leieproduksjon med firkantstempel. Det vil si firkantstemplet kjøtt 

kunne gå fra detaljist til detaljist i flere ledd, men det var kun nasjonal omsetning – ingen eksport. 

Det åpnet for leieproduksjon av for eksempel pølser og karbonadedeig som alternativ til å måtte 

stappe tarm selv. Dette ble omskrevet i arbeidet med feltkontrollordningen til at viltkontrollsted og 

feltkontroll har samme begrensning – kun en detaljist og så rett til sluttforbruker. Ikke fra detaljist 

til annen detaljist før det går tilbake til detaljist og så til sluttforbruker. Flere småskalaprodusenter 

mener det hadde vært fint om detaljist kunne leieprodusert feltkontrollert vilt hos andre, altså 

utvidet til ett ledd til, før det kom tilbake og kunne selges til sluttforbruker.  

 

Alt. 5: Firkantstemplet vilt, vilt som er kontrollert av Kompetent jeger (indre organer trenger ikke å 

følge med) eller vilt som ikke er kontrollert av Kompetent jeger (alle indre organer må følge med), 

kan leveres til godkjent viltbehandlingsanlegg. Her blir det kontrollert for første gang/eller på nytt av 

Mattilsynet og stemplet med ovalt stempelmerke, dvs. kjøttet kan omsettes i hele EU/EØS området.  

 

Hvilke utfordringer ser vi for oss og forslag til løsninger  

1. Jeger  

Jegere (uten kompetent jeger utdanning) kan ikke lengre få godkjent sitt storvilt av Mattilsynet på 

viltkontrollsteder for videre salg til privatpersoner eller detaljist. Side 4 av 5  

Viltet kan likevel fremdeles spises av jegeren selv eller selges uten kontroll til privatpersoner. Det kan 

også leveres til viltbehandlingsanlegg sammen med alle organer for kontroll av Mattilsynet.  

Feltkontrollørkurs arrangeres over hele landet. Det er derfor gode muligheter for flere jegere til å ta 

utdanning som kompetent jeger (feltkontrollør).  

Skogkurs arrangerer feltkontrollkurs over hele landet, så de fleste som ønsker det har mulighet til å 

ta kurset i rimelig nærhet. 

2. Kompetent jeger  

Dersom kompetent jeger oppdager noe unormalt før felling, eller ved undersøkelsen vil han/hun ofte 

ha behov for rådføring med Mattilsynet. Dette behovet finnes allerede i dag.  

Der det ikke allerede er etablert, bør det etableres en «lavterskel» kontaktflate mot lokalt Mattilsyn 

der kompetent jeger kan be om råd via telefon, e-post og SMS med tekst og bilder. I de tilfellene det 

er behov for en skriftlig uttalelse om at viltet ikke skal gå til konsum for at nytt dyr skal tildeles 

jaktlaget, bør dette kunne gjøres av en viltansvarlig i kommunen gjerne på bakgrunn av en samtale 

med Mattilsynet.  

På en del steder er det et bra samarbeid mellom feltkontrollørene og Mattilsynet og mye rådføring 

skjer via telefon, e-post eller MMS. Andre steder fungerer dette mindre tilfredsstillende. Dette 

skyldes ofte at mye av storviltjakten foregår i helgene og utenfor arbeidstid. Når 

viltkontrollstedene blir avviklet vil behovet for å komme i kontakt med Mattilsynet øke, ikke minst 

utenom normal arbeidstid og det må det tas høyde for.  



Når et felt storvilt ikke kan gå til konsum, men kasseres og nytt dyr skal tildeles jaktlaget, er det 

bra om dette kan gjøres av en viltansvarlig i kommunen etter samtale med Mattilsynet, men dette 

bør skje raskt. Det er kanskje siste dyret jaktlaget har på sin kvote og de er derfor avhengig å få 

svar på en eventuell kassasjon før de kan starte jakten igjen. 

 

3. Mattilsynet  

Kompetente jegere vil ha behov for rådføring via telefon, e-post eller SMS med bilder. Dette utføres 

allerede i dag, og vi ser for oss at det kan bli en liten økning i antall henvendelser.  

Det kan bli mer behov for godkjenning av vilt på viltbehandlingsanlegg.  

I de tilfellene det er behov for en skriftlig uttalelse om at viltet ikke skal gå til konsum for at nytt dyr 

skal tildeles jaktlaget, bør dette kunne gjøres av en viltansvarlig i kommunen gjerne på bakgrunn av 

en samtale med Mattilsynet.  

4. Viltbehandlingsanlegg  

Viltbehandlingsanlegg må muligens forvente en økning i tilførsel av vilt. Noen kommuner vil muligens 

forsøke å få til avtaler om mottak av trafikkskadet vilt. Viltbehandlingsanleggene kan vurdere om de 

vil inngå avtaler der kommunene kun benytter deler av lokalene til å få utført kjøttkontroll av viltet. 

Dvs. viltbehandlingsanleggene stiller kun med lokaler og forplikter seg ikke til å kjøpe viltet.  

5. Viltkontrollsteder  

Mattilsynet vil ikke lenger godkjenne eller utføre kontroll av vilt på viltkontrollsteder. 

Viltkontrollsteder som har, eller ønsker å oppgradere, lokaler og utstyr som tilfredsstiller kravene til 

viltbehandlingsanlegg kan søke godkjenning som viltbehandlingsanlegg. Hygieneregelverket gir rom 

for fleksibilitet. Et viltbehandlingsanlegg av lite omfang og med begrensede aktiviteter behøver ikke 

oppfylle krav utover det som er nødvendig for å sikre det omfanget og den aktiviteten som skal finne 

sted.  

Viltkontrollstedene utfører kontroll av vilt utenom feltkontrollen på en god måte i dag. Påkjørt vilt, 

skadet vilt, eventuelt vilt som feltkontrollør avviser, villsvin til trikinkontroll etc. Forslaget om at en 

del av viltkontrollstedene kan oppgraderes til viltbehandlingsanlegg på en tilpasset og forenklet 

måte ift. fullgodkjenning virker positivt. Det er imidlertid vanskelig å se hvor mye det vil 

rasjonalisere da kontrollen i stor grad vil bli utført som før. Eksakt samme plass, samme person, 

like lang reiseavstand etc. Forskjellen blir mest at en kvitter seg med firkantstempel og har 

ovalstempel i stedet.  

 

6. Kommunene  

Kommunene kan ikke få kontrollert trafikkskadet vilt andre steder enn på viltbehandlingsanlegg. På 

steder der dette er vanskelig å få til bør en tenke nytt. Kan tidligere viltkontrollsteder søke 

godkjenning som viltbehandlingsanlegg? Kan lokale slaktere/slakterier/kjøttvareprodusenter søke 

slik godkjenning?  

Ofte vil behovet til kommunene kun være å få utført kjøttkontroll av viltet, se punkt 4.  

Kommunene overtar ansvaret for å utstede dokument som kan føre til nytt dyr på jaktkvota.  



For mange kommuner vil det bli en stor utfordring at viltkontrollstedene forsvinner. At noen blir 

oppgradert til viltbehandlingsanlegg og at flere aktører får en slik godkjenning og at de blir brukt 

på tvers av kommunegrensene, kan være en løsning. 

Foruten at det kan bli godkjent enklere viltbehandlingsanlegg, kan det kanskje være en mulighet å 

utdanne kommunale feltkontrollører. Det vil si at med en tilleggsutdannelse kan disse 

feltkontrollørene ta kontrollen med trafikkskadet og annet fallvilt av hjortevilt og ved tvilstilfeller 

ta kontakt med Mattilsynets veterinær eller kassere skrotten. 

 

7. Tilbydere av utdanning som kompetent jeger (feltkontrollør)  

Disse må forvente økt etterspørsel etter kurs. 

Det er Skogkurs positive til og har kapasitet til å arrangere flere kurs om etterspørselen skulle øke. 

 

Honne 3.10.2019 

Dagh Bakka 
Senior prosjektleder – vilt og utmark 

 

  
Skogbrukets Kursinstitutt 
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