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Behov for veterinærkontroll av elgkjøtt utenom kontortid – 
forventning om enhetlig tilsyn 
 
Vi henvender oss til Hovedkontoret i Mattilsynet med ønske om at det ryddes opp i et 
forhold som skaper store problemer for mottakere av viltkjøtt i region Hedmark og Oppland. 
Et av de største viltmottakene i regionen fikk for noen uker siden beskjed om at Mattilsynet i 
denne regionen ikke vil utføre kontroll av viltkjøtt i helgene i år.  
 
Mangelen på veterinærkontroller i helgene vil medføre problemer med kjølekapasitet, med 
det resultat at slakteriene må takke nei til å motta de dyrene som ellers kunne vært tatt i 
mot. I andre regioner synes Mattilsynet å ha ordninger som ivaretar bransjens behov.  
 
Det er grunn til å stille spørsmål ved om en slik praksis er i tråd med forventningen om et 
enhetlig mattilsyn, og om Mattilsynets kontrollrutiner gir like vilkår for næringen.  
 
Skogeierorganisasjonene initierte et prosjekt i 2010 for bl.a. å jobbe for økt utbud av viltkjøtt 
til forbruker. Landbruks- og matdepartementet ønsket prosjektet velkommen, og har 
bevilget midler til gjennomføring av dette. Bakgrunnen for prosjektet var at stadig flere 
jaktlag erfarte utfordringer i forbindelse med salg av hjorteviltkjøtt på den tradisjonelle 
måten, både rent praktisk mht. slakting, men også vanskelig tilgjengelig regelverk. Siden den 
gang har det vært jobbet kontinuerlig fra næringens side med å legge til rette for at viltkjøtt 
skal kunne selges i dagligvareforretninger, hoteller og catering. Det er etablert større 
viltmottak i regionene, og utbudet av viltkjøtt øker år for år.  
 
Tiltaket oppfattes i utgangspunktet som en vinn-vinn-situasjon; grunneierne får trygg og lite 
arbeidskrevende avsetning av viltet, forbrukerne får glede av kjøttet, og det offentlige har 
god kontroll over de hygieniske forholdene, i tillegg til bedre oversikt over salgskanalene i 
bransjen.   
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At Mattilsynet i Hedmark og Oppland nå nekter kontroll av viltkjøtt i de 2-3 første helgene i 
elgjakta, hvor behovet er helt prekært, oppleves som en propp i systemet. Næringsaktørene 
i denne regionen blir påført økte kostnader i form av leie av kjølekapasitet eller økt 
transport, dersom de skal tilfredsstille etterspørselen etter hjorteviltkjøtt. Resultatet av 
dette blir at slakteriene i stedet tar i mot færre dyr, og elgjaktlagene må finne andre 
avsetningskanaler. Dette står ikke i forhold til den politiske holdning som ellers er vist for 
denne næringen.   
 
Det er iht. regelverket kun Mattilsynets kontrollører som kan godkjenne viltkjøtt som skal 
selges på denne måten, og næringen er derfor helt avhengig av at dette kan gjennomføres 
på en smidig måte. Siden elgjakta i hovedsak foregår i helgene, og det erfaringsmessig skytes 
flest dyr de første tre helgene av jakta, er det et særlig behov for at Mattilsynet kan stille opp 
utenfor alminnelig kontortid.  
 
Det bes om at Mattilsynet straks iverksetter tiltak for å opprette et enhetlig tilsyn av viltkjøtt, 
uten at næringen påføres ytterligere kostnader. 
 
 
Med vennlig hilsen 
NORSKOG 
 
 
 
Gaute Nøkleholm       Mari Gjølstad 
Administrerende direktør      Næringspolitisk sjef 
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