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Håndtering av fallvilt og slakteavfall - avklaringer 
 
Vi viser til deres brev av 30. august 2018 og til møte med dere den 24. august 2018. Vi viser i 
tillegg til våret brev til kommunene av 11. juni 2018 med prosjektrapport «Håndtering av 
slakteavfall fra vilt og fallvilt» av 29. mai 2018. 
 
Prosjektrapport «Håndtering av slakteavfall fra vilt og fallvilt» 
Prosjektet ble gjennomført med bakgrunn i mistanke om ulovlig håndtering av avfall fra jakt av 
vilt, og fra fallvilt. Med fallvilt mener vi her for eksempel vilt som er død som følge av annet enn 
lovlig jakt og som kommunen har ansvar for å ta hånd om.  
 
Som vist til i prosjektrapporten så er nedgraving av avfall ulovlig og strider mot fastsatt regelverk 
i forurensningsloven og tilhørende forskrifter. Avfall skal av den grunn i hovedsak leveres til 
godkjent mottak. Det ble vist til at det kan aksepteres at blod og innvoller fra enkeltdyr 
etterlates i terrenget på eller nær fellingsstedet dersom dette ikke fører til lokal 
forurensningsproblemer. Øvrig avfall (i hovedsak skinn, hode og bein) skal bringes til lovlig 
avfallsmottak.  
 
Bruk av avfallet som åte kan både være et dyrehelseproblem, forurensningsproblem og kan 
medføre lukt. Fylkesmannen har for øvrig, i forbindelse med forebygging av skader på husdyr, 
uttalt at vi forventer at 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 forutsetter at kommunene straks stanser utlevering 
av fallvilt til åte, og at kommunene medvirker til at jaktavfall ikke blir brukt på denne måten.  
 
Bakgrunn for deres henvendelse 
Dere mener at kostnadene med å frakte alt til destruksjon vil bli stor for den enkelte jeger eller 
jaktlag. Slakteavfall fra jakt bør av den grunn håndteres som tidligere, der enkeltjegere og jaktlag 
finner gode lokale løsninger. Kommunene bør i tillegg legge til rett for ordninger der jegere 
frivillig kan deponere avfallet fra jakt, spesielt i perioder som elgjakt der det blir et volum på 
avfallet. Det vises til at det er lang tradisjon for å bruke slakteavfall og fallvilt som åte. Dette 
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tilsier at det er behov for avfallet og at avfallet er å anse som et produkt som ikke rammes av 
forurensningsloven. Det nevnes at NJFF kan bidra med informasjon og holdningsskapende 
arbeid blant jegere om tema.  
 
 
Vår vurdering 
Ut fra det regelverket vi har i dag så er det ikke tillatt å grave ned avfallet.  
 
Fylkesmannen ser at det er behov for at det i mye større grad settes fokus på dette tema hos 
kommunene. Kommunene bør i større grad ta ansvar både med informasjon og tilrettelegging 
for innsamling av slakteavfall og fallvilt. Hvis NJFF også kan bidra i dette informasjonsarbeidet 
ser vi det som positivt.  
 
Det bør etableres systemer som sikrer at biologisk avfall fra fallvilt og jaktvirksomhet blir samlet 
inn og at avfallet håndteres etter dagens regelverk, jf. forurensningsloven.  
 
Bruk av fallvilt til åte 
Bruk av fallvilt til åte kan være hensiktsmessig bruk av avfallet hvis behovet er reelt og erstatter 
et annet produkt som ville ha blitt tatt i bruk.  
 
Utlevering av fallvilt fra kommunen forutsetter at kommunen har mer systematisk oversikt over 
behovet for bruk av åte, og at de påser at åteplassen ikke medfører forurensende utslipp. 
 
Bruk av fallvilt som åte skal ikke gjennomføres hvis det ikke er et reelt behov for å ta i bruk 
avfallet til åte, og/eller bruken medfører nevneverdig forurensning i form av avrenning eller lukt, 
eller kan være sjenerende for innbyggere i kommunen. 
 
Håndtering av slakteavfall 
Slakteavfall fra enkeltdyr ser vi i enkelttilfeller kan være hensiktsmessig blir liggende hvis dyre 
slaktes på fellingsstedet og det er lange avstander å frakte ut rester av dyret. Håndteringen skal 
ikke medfører nevneverdig forurensning i form av avrenning eller lukt, eller være sjenerende for 
innbyggere i kommunen. 
 
Det er ikke tillatt å grave ned slakteavfall. 
 
Dyr som fraktes fra fellinstedet, og hvis flere dyr slaktes på samme plass må håndtering av 
avfallet følge dagens regelverk og leveres til godkjent mottak, jf. forurensningsloven. 
 
Kommunen må mer på banen og legge til rette systemer som sikrer at slakteavfall blir samlet inn 
og levert til godkjent mottak. 
 
Bruk av slakteavfall som åte må følge samme vurdering som med fallvilt. Det skal foreligge et 
reelt behov for bruk av avfallet.  
 
Bruk av slakteavfall som åte skal ikke gjennomføres hvis det ikke er et reelt behov for å ta i bruk 
avfallet til åte, og/eller bruken medfører nevneverdig forurensning i form av avrenning eller lukt, 
eller kan være sjenerende for innbyggere i kommunen. 
 
Annet 
Med bakgrunn i resultatene fra prosjekt «Håndtering av slakteavfall fra vilt og fallvilt» vil vi 
gjennomført et møte med Mattilsynet, Miljødirektoratet og Fylkesmannen i Oppland. I tillegg vil 
vi følge opp kommunene i fylket. 
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Med hilsen 
 
 

 
 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes ut uten signatur. 

 
 

 

Øyvind Gotehus e.f. Anne-Mette Nordbak 
miljøverndirektør senioringeniør 


