
Postadresse:           Kontoradresse:          Telefon Statens hus:    Org.nr.: 974 761 645 
Postboks 4034                Parkgt 36       
2306 Hamar       2317 Hamar                Sentralbord: 62 55 10 00  Banknr. 7694.05.01675                                     

  
   E-post: fmhepost@fylkesmannen.no Internett:  www.fylkesmannen.no   
                                                                                                                                    

                     Side 1 

--- 

 
 
Kommunene i Hedmark 
 
 
 
 
 

 
                                                                                                    Vår dato                     Vår referanse 
 11.06.2018    2018/894  
Saksbehandler, innvalgstelefon  Arkivnr.    Deres referanse  
Ola Gillund, 62 55 11 79   472     

 
 
 

Oversendelse av prosjektrapport om håndtering av slakteavfall fra vilt og 
fallvilt 
 
Det vises til vår brev 6. februar 2018 med forespørsel om praksis vedrørende handtering av 
fallvilt og jaktavfall.  
 
Femten av fylkets 22 kommuner har svar på spørsmålene som ble stilt i brevet. Resultatene er 
sammenstilt i vedlagte prosjektrapport. 
 
Fylkesmannens kommentarer og vurderinger 
Levering av skadde dyr til slakt er en god løsning både med hensyn til ressursutnyttelse og 
forsvarlig avfallsdisponering dersom kjøttet er egnet som menneskemat.  Flere kommuner 
oppgir at både Bane Nor, Statens Vegvesen og deres entreprenører har systemer for å bringe 
fallviltavfall til destruksjon hos Norsk Protein dersom kjøttet ikke er egnet som menneskemat. 
Det er betryggende. 
 
Noen kommuner hevder at Mattilsynet har gitt tillatelse til nedgraving av slakteavfall, og det 
henvises i den sammenheng til biproduktforskriften § 7. Andre hevder at biproduktforskriften 
overstyrer avfallsforskriften. Noen hevder at denne type avfall er et uvesentlig 
forurensningsproblem og at særlige tiltak er unødvendige. 
 
Påstanden om at forskrift om animalske biprodukter overstyrer forurensingsloven og 
avfallsforskriften beror nok på en misforståelse. Forskrift om animalske biprodukter regulerer 
først og fremst tiltak for å redusere risiko for skade på folke- og dyrehelse. Ifølge Mattilsynet 
setter forskriften krav for å hindre smittespredning, mens krav til avfallshandtering reguleres av 
avfallsforskriften.  
 
Vi merker oss at dumping/nedgraving av denne type organisk avfall er ganske vanlig. Halvparten 
av kommunene oppgir at slik handtering foregår. Tar en inn de som oppgir at avfall benyttes til 
åte, skjer det slik ukontrollert disponering i alle kommuner. Bruk av denne type avfall til åte er 
både et dyrehelseproblem, forurensningsproblem og kan medføre luktulemper. Fylkesmannen 
har for øvrig, i forbindelse med forebygging av skader på husdyr, uttalt at det forventes at 
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grunneiere og beitelag sørger for at det ikke legges ut åter i områder der det skal beite dyr 
sommerstid. Slike åter vil både trekke rovvilt til områdene, og få dem til å stoppe opp under 
vandring. 
 
Fylkesmannen ser at det er behov for å få etablert systemer som sikrer at biologisk avfall fra 
fallvilt og jaktvirksomhet kommer under bedre kontroll. Her bør kommunene ta et større ansvar 
både for informasjon og tilrettelegging. Vi forutsetter at kommunene straks stanser utlevering 
av fallvilt til åte, og at kommunene medvirker til at jaktavfall ikke brukes på denne måten.  Dette 
er avfall som bør leveres til destruksjon.  
 
Fylkesmannen ser at det er behov for en bedre samordning mellom forurensningsmyndigheter 
og Mattilsynet. Vi vil derfor ta initiativ for å få til et møte mellom Fylkesmannen, Mattilsynet og 
Miljødirektoratet til høsten. 
 
 
Med hilsen 
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