Eit lite hefte

Regelverk

om:

§
?

Sjukdom
Desse er ikkje greie, korkje for menneske eller
hjortedyr

Hygiene
-og kontroll av organ
og skrott
Ikkje gløym hovudet (kontrollpliktig)

Svein Rimestad, Mattilsynet, Distriktskontoret for Sunnhordland
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*
Dette er ein freistnad på å systematisera og utdjupa det eg gjer greie for
under køyring av ljosbileta om Regelverk, Sjukdom og Hygiene og kontroll.
Kjøtkontroll ved slakteri er arbeid for veterinærar eller spesielt utdanna
kontrollassistentar. Denne utdanninga er det ikkje så mange jegerar som
har. For at feltkontrolløren skal få den kjøtkontrollkunnskapen som
trengst, er difor Mattilsynet med for å gje påfyll innan denne delen av
fagfeltet.
Dette stoffet er ikkje "ferdigspikra" frå sentralt hald. Me som føreles om
dette, har fått ei ramme om kva som bør vera med, og så er det opp til oss
sjølve å finna kva form me vil gje det heile. Difor er dette slik eg gjer det,
og såleis berre ein av tilnærmingane kursdeltakarar vil sjå rundt om i
landet.
I denne "samlinga" er det med ein del eg ikkje tek så detaljert på kurset.
Det kan jo henda det er av interesse for nokon. Eg har ikkje tenkt meg at
denne blekka skal vera nattelesnad kvar einaste jaktsesong, men heller
noko å slå opp i for om mogleg å avklara ting ein ikkje hugsar så tydeleg.
Dette er den utgåva eg byr på denne gongen. Eg har ein tendens til å vri
og venda på ting (mange likar å kalla dette revisjon) kvar gong eg ser over
stoffet (i framkant av kvart kurs). Til neste år kan det difor henda at blekka
ser annleis ut.
Når det har gått ei stund, har de fått meir erfaring som feltkontrollørar, og
den ballasten de får med dykk gjennom arbeidet, vil meir og meir verta
"knaggane" de hentar vurderingsgrunnlaget frå, og det er som det skal
vera. Hovudføremålet er trygg mat, og det hugsar me sjølvsagt.
Dei to plansjane om parasittutvikling er frå nettsidene til Centers for
Disease Control and Prevention http://www.cdc.gov/ , ein organisasjon
som stiller innhaldet på sidene sine til disposisjon, berre ein oppgjer kjelde
(her er mykje, og forståeleg, stoff for interesserte).
Ta det fylgjande som noko de kan forsyna dykk av dersom de finn det for
godt, og lukke til!
*
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regelverk

Ansvar

Sjølv om denne ordninga framleis er ganske ny, ser det ut til at ho fungerer.
Det er likevel særs viktig at de gjer det de kan for at ordninga sitt rykte
framleis vert godt.
De må ha to ting i hovudet samstundes på dette: Både at jobben vert gjort
nøye fagteknisk, og at ein ikkje byrjar å lempa på dei formelle krava. Det vil
snart spørjast dersom det vert for stor ulikskap på kva dei ulike jaktlaga
slepper gjennom.
Med noverande opplegg for sporing vil feltkontrolløren ved likesæle fort kunna
sitja att med ein Svarteper:
Sjølv om kontrollappen fortel om stoda ved kontrolltidspunktet - hugs:
 Det er ditt namn som står på kontrollappen
 Du har gått kurs, og skal kunna avdekka unormale kasus og hindra at dei
kjem i omsetjing.
 Du lærer og om korrekt handtering etter slakting, korrekt transport m.v.
Med siste punktet i minne vil det difor vera lurt å sjå for seg kva som kan gå
gale etter at du har sett på lappen (og eigentleg er ferdig med ditt). Lær difor
opp dei som skal handtera slaktet fram til og med omsetjing. Det er namnet på
kontrollappen folk ser. Det vert og lett den namngjevne som får skulda dersom
noko ikkje er som det skal, sjølv for det som har vorte slik i ettertid.
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Hygieneregelverket
- ei forenkla oversikt
Food Law: Her finst mange aktuelle definisjonar som kan vera nyttige for den
som vil skaffa seg bakgrunn til å argumentera juridisk.
Kontrollforordninga: Ein god del om korleis Mattilsynet skal sikra at Noreg
som EØS-nasjon etterlever det felles regelverket.
Det som hovudsakeleg vedkjem oss:
Hygienepakka:
852/2004: Næringsmiddelhygieneforordninga
(Finst i Hygieneforskrifta, der og EU 2073/2005 finst)

853/2004: Animaliehygieneforordninga
(Finst i Animaliehygieneforskrifta, der og EF 1688/2005, 2074/2005 og 1162/2009 finst)

854/2004: Animaliekontrollforordninga
(Finst i Animaliekontrollforskrifta, der og EU 2075/2005 finst)

Formelt er det lagt ned i 853 kva feltkontrolløren skal ha av kompetanse, og
korleis kompetansen skal nyttast.
Det er høve til å ha nasjonale reglar når omfanget av ei verksemd er avgrensa (i
mengd, og etter kor stort område verksemda omset til).
I Noreg har me valt å pakka forordningane inn i kvar si forskrift. Den norske
forskrifta kring 853: Animaliehygieneforskrifta inneheld difor alt som har med
feltkontroll av hjortedyr å gjera, både i nasjonal samanheng og i EUsamanheng.
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Kompetansekrav
Skal kunna nok til å avdekka det
unormale, og om rett handtering.

Kva skal de kunna?
Dette står i 853/2004, vedlegg III, Avsnitt
IV, Kapittel I, punkt 4.
I tillegg står det i punkt 5:
Vedkommende myndighet (Mattilsynet)
bør oppmuntre jegerorganisasjoner til å
tilby en slik utdanning. -Om det er vår
oppmuntring eller dykkar ynskje som
sterkast har bidrege til dette kurset,
treng me ikkje krangla om.

Virkeområde
Etter bransjestandarden, "akseptert" av
Mattilsynet. Dette er ikkje direkte sagt i
forordning eller forskrift, men er ei
presisering tufta på regelverket.
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Eit lite men…

Kapittel I
Alminnelige bestemmelser
Artikkel 1
Virkeområde
(Resyme:
1. Særlige hygieneregler for kjøtt.
2. ...
3. Gjelder ikke:
a)
(Primærprod.)
b)
(Privat husholdning)
c)
(Produsents direkte levering av små mengder råvarer)
d)
(kjøtt av fjørfe og haredyr, ellers som over))

e)
jegere som leverer små mengder viltlevende vilt eller kjøtt fra viltlevende
vilt direkte til sluttforbrukeren eller til lokale detaljister som leverer direkte til
sluttforbrukeren.

Når H2 ikkje gjeld
…gjeld nasjonal forskrift. All jakt i
Noreg er definisjonsmessig i så liten
skala (små mengder pr jaktlag pr
sesong) at det er aksept for berre
feltkontroll før lokalt sal til detaljist eller
sluttbrukar.

Kven kan ein selja til?
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§ 13. Omsetjingsavgrensingar
Grovoppdelt: Inntil 8 deler (meir enn to
deler berre om ein absolutt må på grunn
av fellingsterreng, vanskeleg
heimlogistikk osb).
Alt anna enn hjortevilt lyt vidare til
veterinærkontroll, og med organ. -Ikkje
av di det står i forskrifta, men av di det
er hjortevilt de får opplæring om (sjå og
bilete 19).

Ulike kontrollnivå (rangert)
Vilthandsamingsanlegg har ein
hygienisk standard og eit tilsynsnivå
som tilfredsstiller EU-forordning
853/2004.
Feltkontrollert vilt har med akseptabel
ante mortemkontroll (det har ikkje vilt
frå Viltkontrollstad). Utan ante
mortemkontrollen lyt me halda oss
heime i Noreg med kjøtet.

853/2004, vedlegg III, Avsnitt
IV, kap. II, 4b.
Einhova dyr: Eg trur det løner seg best
å kontakta eigar før Mattilsynet dersom
du har skote eit einhova dyr (hest t.d.) ...

§ 14 Undersøking av vilt
Omsetjingskrav for Noreg.
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Unntak
Kva jeger som helst kan selja
ukontrollert kjøt med dei avgrensingane
som § 15 set (tilfeldig sal direkte til
sluttbrukar).

Definisjon av detaljist
Definisjonen finst i Food Law
forordning (EF) nr 178/2002.
Ufråvikeleg

Detaljistar og vilt
Kan selja (berre til sluttbrukar) kjøt
kontrollert av feltkontrollør, og sjølv om
det står at feltkontrollert vilt berre kan
seljast til lokal detaljist, kan detaljisten
selja over heile landet.

X Svarteper
Tenk stega vidare etter kontrollen din, og førebygg kalamitetar før kjøtet
hamnar hjå sluttbrukar (lær opp dei som er involverte fram til sal)!
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Sjukdom
Mange detaljar her er meir til orientering for interesserte enn eigentleg "pensum", særleg
detaljane om parasittar. De kan gladeleg hoppa over alt som ikkje er med feit og stor skrift.
Resten får de sila i høve til kursheftet til Skogkurs. Eg har skrive med blått det som vedkjem
korleis ein lyt forhalda seg i høve til regelverket og intensjonane med feltkontollordninga.

Sjukdomar hjå hjortevilt

Ernæringssvikt (svolt eller mangeltilstandar), forgiftingar, varme/kuldepåverknad, infeksjonar, parasittar, arvelege tilstandar, svulstar og
kombinasjonar av alle desse.
Det er fleire årsaker til at det er viktig for samfunnet å ha eit visst oversyn over
kva som finst av sjukdomar og smittestoff hjå viltlevande dyr:
•
•
•
•
•

For å kunna hausta rett frå forråda ein har av vilt, må ein ha kunnskap til
å forvalta dei slik at sjukdom ikkje kan koma til å påverka bærekrafta til
forråda, og vita om dyra er eigna som folkemat
For å verna viltet mot fare for epidemiar, og mot unødige påkjenningar,
må ein ha kunnskap til å forvalta stammene slik at sjukdomsbøra vert
minst mogleg
For å hindra og førebygga smitteoverføring til tamdyr
For å hindra og førebygga smitteoverføring til menneske
For å kunna reagera når miljøendringar som arealinngrep, ureining,
klimaendring m.v. påverkar dyra si helse og overleving (dersom me ikkje
kan gjera noko med endringane - tilpassa avskytinga i det minste)

Helseovervakingsprogrammet for hjortevilt (sjå www.vilthelse.no ): I perioden
frå 1998 til 2006 rapporterte den kommunale viltforvaltinga i ein del utvalde
kommunar inn funn av sjuke/daude hjortevilt. I dette materialet på 2 716 dyr var
det berre 10 % som hadde ein spesifikk sjukdomsdiagnose, medan 15 % vart
klassifisert som ”avmagra” og 26 % hadde ein eller annan mekanisk skade.
Heile 28 % fekk ingen diagnose, anten av di dyret var rote, ein fann inga årsak,
eller det vart ikkje gjort nokon undersøkingar. Det statistiske grunnlaget for å
danna seg eit bilete av kva for sjukdomar som går, og kva som er vanleg eller
uvanleg, er altså ikkje svært feitt.
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Teikn til sjukdom hjå levande dyr
Eit alvorleg sjukt dyr vil ofte vera
mindre på vakt, og virka meir "tamt"
enn normalt. Dyret kan verka apatisk,
aggressivt eller syna anna unormal
åtferd. Alvorleg sjuke dyr vil ofte ha
slepande eller sjanglete gange, henga
med hovudet og ikkje lea øyro så mykje
som normalt. Er ein nær nok, kan ein
ofte sjå at pelsen er glanslaus og
pjuskete. Ein kan og sjå meir eller
mindre håravfall ved nokre lidingar.

Sjukdomsteikn etter dauden:
•
•
•

•
•

Er skrotten symmetrisk?
Har lymfeknutane normal utsjånad?
Har bryst- og bukhole normale hinner og normalt innhald?
Ser indre organ normale ut?
Luktar det normalt?
Normal farge?

Alvorlege smittsame sjukdomar
Blåtunge er ein rein
drøvtyggarsjukdom, virus spreidd med
sviknott.
Miltbrann er ein bakteriesjukdom som
går på både folk og dyr (zoonose).
Svært alvorleg sjukdom. Bakteriesporer
kan vera smittefarlege i svært mange år.
Rabies (hundegalskap) er ein
viruszoonose, smittar gjennom skadd
hud og slimhinner. Farleg sjukdom.
Munn og klauvsjuke, virussjukdom hjå klauvdyr. Svært smittsam.

B-sjukdomar (ikkje så alvorlege)
Hunden sin dvergbendelmark
(Echinococcus granulosus)
Ikkje heilt uvanleg i reindriftsmiljø fram til 50talet. Deretter slutt på å gje gjetarhundar (og
andre hundar) rått slakteavfall. Hovudvert
hund, som har bendelormen i tarmen,
vanlegvis utan symptom. Bendelormen skiller
ut egg som går ut med avføringa.
Mellomverten får i seg egg (menneske med
uvaska hender, grasetarar får i seg ureina
gras) som vert klekt i tarmen. Larven går over i
blodbane og slår seg ned i det ein kallar
endeorganet (vanlegvis lever). Der vert det danna ein cyste som inneheld anlegg til ny
bendelorm. Vanlegvis symptomfritt, men ved kraftig infeksjon kan mange cyster gje
funksjonsforstyrring i levera. Tung infeksjon aukar risken for at larver finn vegen til meir
ømfintlege organ og.
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Neste steg: Rå cyste vert fordøyd og bendelorm slår seg ned i tarm hjå endevert.

Reven sin dvergbendelmark (Echinococcus multilocularis)
Har reven som hovudvert, men kan og nytta hunden. Nokre få tilfeldige funn i Sverige dei
seinaste åra (på rev). Noreg har eit undersøkingsprogram på rev liknande det i Sverige (om
lag 400 prøver i året), utan funn her til no. Åtaket på mellomverten er her meir alvorleg:
Larva kan slå seg ned i fleire endeorgan enn lever (hjerne, nyrer, lunger, hjarte,beinvev), og
cystene deler seg vidare (mest kreftaktig), slik at cystene til slutt kan øydelegga organet.
Menneske (eller dyr) som vert mellomvert for denne bendelormen, kan døy innan 10 år,
dersom sjukdomen ikkje vert oppdaga og handsama (kirurgi og parasittmiddel).
På grunn av dei alvorlege konsekvensane, har me no teke med Sverige saman med dei
mange landa der all hund skal handsamast mot bendelorm før ein slepper dei inn over
grensa. Denne parasitten er meir vanleg på rev i Mellomeuropa, men ein ser likevel sjeldan
sjukdomstilfelle hjå menneske. Dette til trass for at ein ikkje går ut med sterke åtvaringar mot
å plukka bær og sopp i skog og mark. Det ser difor ikkje ut til at det er nokon grunn til å gå til
hysteriske tiltak i høve til bruk av bær og sopp dersom han finn vegen hit (noko som er
ganske truleg).

Dvergbendelormcyster kan finnast i hjortedyr, og dei kan ha ulik storleik (1-3
cm), med vanlegvis vassklårt innhald. Ein finn dei vanlegast i lever. Grunn til å
vera på vakt dersom ein finn mange cyster, og/eller i andre organ enn lever.
Kontakt Mattilsynet for prøvetaking eller identifisering. (Kjøtet kan nok nyttast
etter tilstrekkeleg varmehandsaming eller frysing, men funnet er unormalt, og
slakt med cyster skal ikkje inn i omsetjing utan veterinærkontroll)
Paratuberkulose, bakteriell drøvtyggarsjukdom, helst hjå småfe og lama. Lite
kjennskap til utbreiing hjå vilt.
Tuberkulose, bakteriell sjukdom. Fleire bakterietypar, der kvar type har sin
"favorittpasient", men dei kan og smitta andre artar. Sjukdomen kan altså
opptre som zoonose. Lite vanleg no til dags, og lite kunnskap om utbreiing hjå
vilt.
A- og B-sjukdomar er meldepliktige (til Mattilsynet)!
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Bakteriell sårinfeksjon og
leddbetennelse
kan koma av ulike bakteriar
(Staphylococcus, Streptococcus,
Actinomyces, m.fl.). Infeksjonen kan
spreia seg til omkringliggjande vev, til
dømes seneskjeder, senar og ledd, eller
til buk- eller brysthole ved stangeskadar
og liknande.
Bakteriane kan og gå over i blodbanane
og gje blodforgifting (sepsis).
(Underkjenning direkte eller
vilthandsamingsanlegg)

Elgvorter
Forekjem på elg. Upåkjent dyr og
ingenting å sjå på skrott etter flåing:
Kontrollsetel.
Påkjent dyr eller mykje vorter med
arrdanning under skinnet (kinnet let seg
ikkje trekkja av):
Vilthandsamingsanlegg

Tuberkulose
Her ser ein tarmtuberkulose, som kan
finnast no og då. Kan angripa andre
organ enn lungene og, men lunge- eller
tarmform vanlegst. Ein ser ofte
tuberkulose som berre endring av
lymfeknutar, ikkje som endring av det
vevet
kor infeksjonen har slått til. Det vert
vanlegvis ikkje puss (materie) i knutane,
men eit meir og mindre kvitt/gult, turt
og osteaktig stoff. Det er ulike
bakterieslekter her, og sjukdomen kan gå på både menneske og dyr (zoonose).
Slike slakt må til vilthandsamingsanlegg.
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Bakteriell lungebetennelse
Normale lunger ljose, svampaktige, slik
som nede og midt på. Her kan ein sjå
mørkare, samanfalne deler (sjukt, betent
vev).
(Underkjenning eller
vilthandsamingsanlegg)

Parasittar

-Innvortes:
-Rundorm (dei fleste artane) og bendelorm har kjønna stadium i tarmen til
verten ("den endelege verten"), og for dei fleste artane av rundorm sitt
vedkomande, runddansen med egg til tarminnhald, deretter egg/larver ut, og
egg/larver inn att til tarmen via munnen (berre endevert)
-Nokre rundormartar har larver som går i blodbanane og utviklar seg vidare i ulike organ.
Trikinlarver lagar kvilestadium som vert liggande innkapsla i muskulaturen heilt til denne vert
eten rå. Kapselen vert fordøyd i magesekken. Kjønna stadium vert så frigjeve og utviklar seg
vidare i tarmen. Vaksen orm før levande larver som går frå tarmen til muskulaturen, der dei
kapslar seg inn og ventar på å verta etne av neste vert.
Lungeormlarvene tek vegen til lungene frå tarm, gjennom tarmvegg. Via blod til lunger, der
egg (eller levande fødde larver) frå det kjønna stadiet (her lever altså det kjønna stadiet i
lungene) vert hosta opp, men går heilt ut att før smitte kan finna stad frå beitet.

-Kjønna stadium av ikter finst i lever. Egg går ut med gallen til tarm, og via
ulike mellomvertar (maur, sniglar). Ikkje vanleg å finna på vilt.
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Hugs hovudregel: Har ein ikkje sett noko unormalt, korkje før felling eller ved
ettersyn av skrott/organ, kan ein og setja på kontrollsetel. Er det merknader,
lyt vegen gå om vilthandsamingsanlegget.
For dei spesielt interesserte:
Den store leverikta (2-3 cm lang) finst i dei store gallegangane. Egga går ut via tarm og
hamnar i ein vassnigel, som er mellomvert. Neste stadium søm og festar seg på
vassplanter. Drøvtyggarar som kjem til og beitar (turre år, eller vatn med fast botn), får
deretter i seg mellomstadiet. Mellomstadiet borar seg ut gjennom tarmveggen, vandrar via
bukhola til lever, og borar seg inn her. Det tek nokre veker (med mykje skadeverk i
levervevet) før det finn vegen til gallegangane der det utviklar seg vidare til kjønna stadium.
Den litle leverikta finn ein lettast i dei små gallegangane. Egg ut som for stor leverikte,
deretter eitt mellomstadium i landsnigel, og så nok eit mellomstadium i maur, som så søkjer
mot toppen av gras og andre planter. Mauren vert eten saman med graset. Vidare utvikling
som den store leverikta, men ikkje så stort skadeverk i lever.
Livssyklus til den litle leverikta. (Det er ikkje vanleg å eta maur i Noreg, så de kan nok sjå bort
frå den greina de ser ytst til høgre (7)).

Kjønnsmogne rundorm og bendelorm finst stort sett i tarmen (som ein
vanlegvis ikkje opnar). Lungeorm (som og er rundorm) kan finnast i lungene.
-Svelgbremslarver (av Cephenemyia trompe, ein flogetype) kan ein sjå bak i
nasehola og i matrøyret på rein. Elgen har sin art, som i år (2014) for fyrste
gong er påvist på mange dyr både i Trøndelag og på Austlandet. Desse er 6-7
mm tjukke og 2-3 cm lange. Dersom det ikkje har vore så hardt åtak at dyret
har vorte plaga av det, vil heller ikkje det ferdige slaktet sjå unormalt ut.
Har ein i det heile merka noko, bør dyret til veterinærkontroll.
-Hudbremslarver (av Oedemagena tarandi) finn ein i underhuda hjå rein.
Parasittane vert vanlegvis borte med skinnet, men det er ikkje uvanleg å finna
arrvev og betennelsar på skrotten etter vandringa.
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Slaktet kan bera meir og mindre preg av det. Feltkontrollen kan ikkje la ein
prega skrott passera, og vegen lyt då gå om vilthandsamingsanlegget.
-Det kan diskuterast om brems er utvortes eller innvortes parasitt - den vaksne
bremsen "lever ute".

-Flåtten finst til og med Nordland. Går på dei fleste varmblodige dyr (og fuglar).
Mange sjukdomar kan overførast ved bitt. Hjortedyr er kan henda den
eigentlege verten. Treng nytt blodmåltid mellom mange av hamskifta.
Flåtten kan overføra mange sjukdomar både på folk og dyr. Ikkje set
feltkontrollsetel på skrott etter dyr med unormal oppførsel eller der skrott/organ
ikkje er patent.
-Hjortelusflua er på vandring mot oss austfrå. Ho har synt seg å vera svært
plagsam for elg (hårløyse og ihelfrysing om vinteren). Har kome til BuskerudTelemark (austlege deler). Er eigentleg ei flue (som den nære slektningen
sauekrabbe), men kastar av seg vengene så snart ho har funne fram til ein
høveleg "blodgjevar". Har ein reagert på dyr eller skrott, lyt iallfall vegen gå
om veterinærkontroll med skrotten.

Lungeorm

17: Lungeorm er vanlegast hjå kalv/unge dyr. To kvite knutar -gamle angrep,
aktiv betennelse i venstre lunge (raude og hissige område).
18: Ved snitt inn på luftrøyra, kan ein undertida sjå store mengder mark her.
Dersom ein ikkje ser teikn til sjukdom før skyting, lite endra og ikkje ative
prosessar i lungene, og skrotten ter seg normalt, kan ein moglegvis vurdera å
la slaktet passera. For å kunna tillata deg sjølv å ta ei slik avgjerd, lyt du nok
ha minst 5 år som aktiv feltkontrollør på baken, og ha hatt ein del diskusjonar
med veterinær om ulike kasus gjennom desse åra!!
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Bendelorm
Den vaksne, kjønnsmogne bendelormen lever i tarmen på endeverten. Denne legg så egg,
som vert sette til livs av ein mellomvert, der larvene vandrar frå tarmen til ulike organ og slår
seg ned her. Der utviklar dei seg til blører (tinter), som ventar på å verta etne råe av
endeverten. Det er det å vera mellomvert som kan vera det farlegaste, tenk på reven sin
dvergbendelorm (sjå under 8 B-sjukdomar).
-Det finst andre bendelormartar enn dei som gjev dei to echinokokktypane, men dei er ikkje
så aktuelle i samband med storvilt i Noreg. Biletet av elglever med tinter: Ikkje sagt kva
art, men slik kan tinter av hunden sin dvergbendelorm sjå ut.
To bendelormartar, med mennesket som endevert, kan finnast i muskulatur hjå storfe og svin
(mellomvertar for kvar sin art) i Noreg, men er svært sjeldan. Kjøtkontrollen har
pliktundersøking av storfe for å sjå etter tinter av Oksetintens bendelorm (Taeniarynchus
saginata). Kan verta opp til 10 m lang i tarmen hjå menneske. Svinetintens bendelorm
(Taenia solium) vert berre 3-3,5 m lang. Denne er endå sjeldnare enn 10-meteren.

Hjernemark
Biletet syner rein med reinen sin hjernemark (Elaphostrongylus rangiferi).
Det er ikkje umogleg at de kjem til å oversjå hjernemark ein gong eller to, for
hjorten har sin spesifikke parasitt her på Vestlandet (Elaphostrongylus cervi).
Det er sjeldan dyret er så angripe at ein ser noko (endra oppførsel eller
parasittvandring innvortes). Tilfelle som betingar kassasjon, er så pass
angripne at ein anten ser unormal oppførsel før skyting, eller ein ser unormalt
ved tarm eller skrott ved slakting. Når angrepet ikkje er sterkare enn at dyret
oppfører seg normalt, er det heller ikkje farleg om tilstanden ikkje vert
oppdaga.
Dersom eit dyr ber preg av å vera dårleg (før skyting), du finn parasittangrep,
og skrotten ber preg av påkjenning: Skrotten skal underkjennast av
feltkontrollen.
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Sjukdomar på auget
(hugs at hovudet skal
kontrollerast)
Grå stær er blakking av linsa (ikkje
kassasjonsgrunn i seg sjølv, men pass
på ved avmagring!). Dersom dyret er
sterkt avmagra, kan det ikkje passera
som mat.
Ved vondarta katarrfeber er det
hornhinna som er blakka, slimhinnene
er raude. (diagnosen "vondarta
katarrfeber" er kassasjonsgrunn ved
kjøtkontroll)
Sjå etter sår og hevelsar. Slike ting kan indikera djupare lidingar, og vidare
vurdering av Mattilsynet.

Ikkje-smittsame sjukdomar
Mjøldrøye er ein ganske vanleg sopp
som går på grasvekster, særleg korn.
Kvilestadiet ser ut som eit svart korn,
og inneheld ei gift som får blodkar og
glatt muskulatur til å trekkja seg saman.
Ved forgifting kan blodstraumen verta
så hindra at ytre deler av lemer kan få
koldbrann og detta av. Oksygenmangel
i vitale organ kan føra til rask daude.

Parykkorn
Ikkje smittsamt. Ofte på grunn av
hormonforstyrring hjå hodyr. Ein ser
ofte at eit slikt dyr anten er tvekjønna
eller har (har hatt) steinfoster. Det er
ikkje uvanleg at dyret anten har
forstørra indre kjønnsorgan, eller har
svolte (avmagra) av di det ikkje har
kunna sjå. Då er kjøtet ikkje brukande
til mat. Sjølv ved små parykkhorn og
elles normale tilstandar (slaktet ser
normalt ut elles), lyt ein likevel ta vegen
om veterinærkontroll (Mattilsynet) før slaktet eventuelt kan setjast i omsetjing
(livmorinfeksjonar er ikkje uvanleg hjå hodyr med parykkhorn).
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Svulstar
Vert til vanleg ikkje rekna som smittsamt. Dyr med svulstar lyt vidare til
vilthandsamingsanlegg for eventuelt å kunna få godkjenning (visse svulsttypar
betingar kassasjon).

26 Ikkje-smittsame sjukdomar
Brunstlever fungerer ikkje alltid som normalt (ser heller ikkje normal ut), og
slakt med sterkt endra lever, unormal lukt og liknande, lyt gå vegen om
vilthandsamingsanlegg.
Grå stær kan aksepterast dersom dyret er i normalt hald (har sett godt nok til å
finna seg mat).
Mindre misdanningar (kroppslege - ikkje misdanningar av organ) kan og
aksepterast ved normalt hald.
Ved tvil: Kontakt Mattilsynet.

27 Skadar
•
•
•
•

Trafikkskadar
Fallskadar
Stangeskadar
Skotskadar

Opne / lukka

–

Nye / gamle

Utgangspunkt: Ikkje godkjenning gjennom feltkontrollordninga. Vurdering av
svake unormalitetar krev lang erfaring. Eit lite, gøymt, avheila arr i huda, utan
fastveksing av skinnet til vevet under, treng ikkje i alle høve bety at skrotten
skal underkjennast. Men - tvil må i utgangspunktet luftast med
vilthandsamingsanlegget/-Mattilsynet.

28 Miljøureiningar
Det er viktig å kjenna til kva som måtte finnast i naturen der dykkar dyr ferdast.
Finst det private, ukontrollerte fyllingar med spesialavfall? Er den lokale
hjorten nokon gong stikkprøveteken med omsyn til framandstoff i organa?
Det kan under alle omstende vera lurt å ikkje nytta innmat av eldre dyr til mat.
Det er vanlegvis her tungmetall og andre miljøgifter vert oppkonsentrerte.
Spreidde med ver og vind:
Radioaktivitet
Kadmium

Lokal påverknad:
Bly
Kvikksylv
PAH, PCB
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livet etter dauden (livet i daudt hjortekjøt)

Sopp
Sopp som problem i hygienisk samanheng er ulike muggtypar, som i tillegg til å
skjemma kjøtet, kan danna giftstoff som gjer kjøtet farleg å eta.
Ulike muggsopp kan etablera seg i lagerlokale og sporer i lufta kan verta eit problem.

Protozoar (urdyr)
Eincella organismar, vanlegvis noko større enn bakteriar. Nokre av dei kan, sjølv om
dei er småer, likevel vera svært komplisert oppbygde. Somme typar er svært nyttige (i
fordøyingskanalen (avgjerande i vomma til drøvtyggarar) eller biologiske reinseanlegg), andre kan gje sjukdom.
Giardia er ein protozo, den same som var ansvarleg for den omfattande drikkevassepidemien i Bergen 2004 og utover.
Toxoplasma (ein coccidieart) kan gje sjukdom på folk og dyr (abort, fosterskade,
mellom anna). Kan finnast i muskulatur hjå hjort, men er lite kjent. -Ikkje synleg ved
kontroll.
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Bakteriar

Bakteriar er eincella organismar, storleik 2-5 μ (μ=ein milliondels meter). Desse kan
ein sjå i eit vanleg ljosmikroskop (forstørring opp til godt 1 000). Dei formeirar seg ved
todeling. Kor ofte dei deler seg, avheng av bakterieart og om veksttilhøva er gode (rett
temperatur, god næringstilgang, og at ikkje til dømes konkurrerande bakterieartar
skiller ut stoff som kan hemma veksten). Det kan ta heilt ned til eit kvarters tid mellom
kvar deling under ideelle tilhøve for dei mest aktive bakterietypane.
Ikkje alle bakterieslag gjev sjukdom. -Nokre slag treng me for å kunna leva normalt
(ha normal fordøying, til dømes).

Virus
Storleiken er om lag ein hundredel av bakteriestorleiken, og ein må nytta
elektronmikroskop for å kunna sjå dei. Dei inneheld arvestoff, men, i motsetnad til
bakteriar, ikkje alle elementa som trengst for å "leva sitt eige liv". Dei lyt snylta på
andre levande celler for å kunna formeira seg (dei nyttar arvestoffet sitt til å lura
vertsorganismen til å laga fleire av seg). Ikkje alle virus gjev sjukdom.

Prion
Prion er ikkje levande, og har ikkje arvestoff. Utgangspunktet for eit prion er eit
normalt celleprotein der molekylstrukturen har vorte skadd (denne skaden kan finna
stad naturleg i ei celle, men det vanlegaste er at prionet (det skadde proteinet) vert
teke opp - truleg via fordøyingskanalen).
Eit prion "lurer" (mekanisme ukjend) vertscella (mest i nerve- og hjerneceller) til å laga
kopiar, og cella vert øydelagt. Mange nok nerve-/hjerneceller øydelagde av prion gjev
sjukdomar som t.d. Creutzfeldt-Jacobs sjukdom, kugalskap, skrapesjuke. Ein brukar
uttrykket "smitte" sjølv om smittestoffet ikkje er levande.
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Kjøt frå eit friskt dyr
er i utgangspunktet sterilt
Dette vil seia at det meste vert påført ved vår handtering (skyting, slakting, lagring og
frakt).
Nokre parasittypar og prion kan finnast i kjøtet. Sjuke dyr kan og ha virus eller
bakteriar i kjøtet (slike mikrobar kallast sjukdomsagens på fint).

Minimer ureiningane!
Dette reknestykket føreset at veksttilhøva for bakterien er optimale, både med omsyn
til kva bakterien treng av næring, veksttemperatur, rett pH, ingen konkurranse og rett
atmosfære (nokre krev luft, andre trivst ved høgt CO2-innhald, nokre vil ikkje ha luft i
det heile).
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Vekstkurve
I røynda går det ikkje så snøgt for seg som i reknestykket. Det er berre ved møyrning
ved høg temperatur at du kan koma i nærleiken av bakteriane sin ″trivselstemperatur″.
Det er og ein viss konkurranse mellom dei ulike bakterieartane, og slikt kan og bremsa
celledelinga. Men: Merk dykk skilnaden på fyrste og siste del av kurva! Auken går
smått til å byrja med ved lågt tal bakteriar i utgangspunktet (det doble av 2 er berre 4,
og det er framleis eit godt stykke til eit farleg bakterietal). Dersom slaktinga har vore
ureinsleg, byrjar du kan henda på kurva slik stoda er ved dag 10: 1 000 bakteriar/cm2,
og då treng du ikkje ha lange tida att før kjøtet byrjar å verta skjemt.

Bakteriar og temperatur
120 oC
100 oC

Autoklavering/sterilisering
(/hermetisering)
Koking

80 oC

Høgpasteurisering

72 oC

Vanleg pasteurisering

60 oC
50 oC
40 oC
30 oC
20 oC
10 oC
÷1-4 oC
÷10 oC
÷20 oC
÷30 oC

Varmhalding
Halvvarm mat
Lunken mat
Lunken mat
Romtemperatur
Varm/kald mat
Kjøletemperatur
Frysetemperatur
Frysetemperatur
Frysetemperatur

Drap av bakteriar og sporer
(1,7 atmosfærar i 30 min.)
Drap av bakteriar
(Drapseffekt avheng av koketid)
Drap av dei fleste og mest sjukdomsframkallande bakteriane
(Virketid 30 sek.)
Drap av dei vanlegaste sjukdomsframkallande bakteriane, mellom anna
tuberkulosebakterien
(Virketid 15 sek.)
Ingen vekst av bakteriar (som har betydning)
Langsam vekst av bakteriar
Rask formeiring av bakteriar
Rask formeiring av bakteriar
Rask formeiring av bakteriar
Langsam formeiring av bakteriar
Liten formeiring av bakteriar
Ingen vekst av bakteriar
Ingen vekst av bakteriar
Ingen vekst av bakteriar

Ulike bakterieartar toler ulikt av varme- eller kuldehandsaming. Bakteriesporar toler svært
ofte vanleg koking, men trykkoking over tid tek til slutt knekken på dei.
Frysing drep ikkje bakteriar, men hindrar at dei veks. Frysing/tining gjentekne gonger tek
nok knekken på ein god del bakteriar, men langt frå alle. Dette er heller ikkje heldig for
kvaliteten på dei fleste typar mat.
Som ein kuriositet kan det nemnast at ein meiner kugalskapen i England oppsto på grunn av
at dei gamle krava til temperatur/tid vart justerte ved framstilling av dyrefor av ukontrollert
kjøt, slikt som ulike kadaver, slakteavfall og liknande. Det var pengar å spara ved å nytta
lågare temperatur ved "sterilisering", og dette skulle kompenserast ved at ein nytta lengre tid.
Smittestoffet, som er eit prion, vart dermed ikkje destruert, og produktet vart nytta som
protein i kufor. Prionet kom frå sauekadaver med skrapesjuke, og "kugalskapsprionet" vart
dermed skapt ved måten kyrne "bygde om" "skrapesjukeprionet" i sitt cellestoffskifte.
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Slaktehygiene
Gjer berre det mest naudsynte i felten, og vent med utfordringane til du kjem i så
høvelege lokale som mogleg (tilgang til handvask, reingjering av utstyr, utstyr som er
til hjelp under handtering av ein uhamsleg, stor skrott).

Kontroll
Feltkontrolløren skal vita (ha sett det sjølv, eller fått rapport frå den som felte) korleis
dyret tedde seg før felling.
Det er ein fordel å kunna sjå skrotten heil og opphengt, slik at ein kan få god oversikt
(symmetri ikkje minst, og proporsjonar elles). Dei ytre hinnene i tarmsettet skal vera
glatte, med normalt bleik farge utan raude prikkar (små blødningar) eller felt.
Lymfeknutane skal ikkje vera svulne eller misfarga, det skal ikkje vera
samanvoksingar eller utsveittingar (betennelsessymptom).
Bukhinne og brysthinne skal vera blank og glatt, utan belegg, misfarging eller
innvekst av blodkar.
Alt skal sjå normalt ut dersom ein skal setja kontrollapp på skrotten.

Hovud
Er augo utan betennelse, klåre, utan blakka hornhinne eller kvit linse?
Sår, arr eller hevelsar bør sjekkast nærare.
Ved avmagring forsvinn feittet bak augeepla.
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Lunger
Lungene skal vera jamt ljose, som ein fin, lett og luftfylt svamp av konsistens, utan
fastare klumpar eller misfargingar. Handfar lungene for å kjenna at dei er jamne!
Ved endringar i utsjånad og/eller konsistens, og dermed tvil: Vilthandsamingsanlegg.

Hjarte
Hjartemuskulauren skal kjennast fast og samantrekt ut.
Høgre hjartekammer pumpar til lungekrinslaupet. Dette krinslaupet gjev mindre
motstand enn kroppskrinslaupet. Difor er det høgre hjartekammeret mindre enn det
venstre, og har tynnare vegg (naturen sløsar ikkje med å danna musklar som ikkje
trengst).
Hjartet ligg i hjarteposen. Normalt er det ikkje væske i hjarteposen, og overflata på
hjartet skal vera glatt.
Ved avmagring forsvinn feittet rundt dei store blodårene på hjartet.
Er alt feittet (langs hjarteårene) borte, skal kjøtet underkjennast (dette tyder på
ekstrem avmagring - kassasjonsgrunn i kjøtkontrollen).

Lever
Levera produserer galle, som hjelper til med feittfordøyinga i tarmen. Blodet frå
fordøyingskanalen passerer gjennom levera før det går vidare i sirkulasjonen. Her
vert det reinsa for ein del avfallsstoff. Tungmetall og andre miljøgifter kan samlast
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opp i levervevet. Det kan difor vera fornuftig å ikkje nytta lever (eller nyrer) av eldre
dyr til mat.
Ein normal lever er brunraud og ikkje spesielt "fast i fisken". Klemmer du litt hardt på
levera, knuser du vevet til graut, ikkje trevler. Kantane skal vera nokså kvasse.
Svullen lever med runde kantar tyder på påkjent dyr.
Reagerer du på utsjånad og/eller konsistens: Vilthandsamingsanlegg.

Milt
Milten har med bloddanning og immunitet å gjera. Milten er festa til vomma, litt opp
og til venstre, mellom vom og mellomgolv. Han er gummiaktig å kjenna på, mørk
brunraud(fiolett) av farge, oval, nokså flat, om lag 15 cm x 10 cm og skal ha skarpe
kantar.
Dersom du har vore med på slakting av sau og storfe, vil du kan henda reagera på at
milten hjå hjort kan verka stor i høve til kroppsstorleiken (men slik er det berre).

Nyrer
Nyrene er jamt farga og brunraude. Noko fastare i vevet enn levera. Klemmer du
hardt her, er det meir struktur etter knusing. Strukturdraga har retning mellom
ytterkanten (nyreborken) og nyrebekkenet. Nyrene er viktige for utskilling av væske
og for mineralbalanse. Innhaldet i nyrebekkenet skal vera klårt, meir eller mindre gult
av farge, og sparsamt. Ved betennelse i nyrevevet, kan ein oftast kjenna unormal lukt:
Ammoniakk-aktig, ofte med ulike tilleggsnyansar. Tilleggslukta kan koma av
tilblanding av materie og/eller blod. Svak (mest ukjenneleg) urinlukt av nyopna nyre
kan godtakast, men kjem det andre lukter til, kan ikkje skrotten få feltkontrollapp.
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Organa
Ved unormale funn i organ og framstilling ved vilthandsamingsanlegg: Ha alle
kontrollpliktige organ med! Sit det unormale i ein del som vert skoren vekk under
slakting: Ta med det vekkskorne og!

Parasittar
Om parasittane under sjukdomar.

Matborne sjukdomar
o

o

Forgifting når ein får i seg helseskadelege stoff som finst i maten
•
Gifta kan ha kome inn i maten frå omgjevnaden
•
Gifta kan vera danna av bakteriar (eller sopp) som har vakse i maten
Infeksjon når ein får i seg smittestoff (parasittar, sopp, bakteriar, virus eller
prion) frå maten, som så etablerer seg og utviklar seg vidare i kroppen.
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Bakteriane sine livsvilkår
Kvar bakterie har sine favorittilhøve (temperatur, kva for næringsstoff som finst,
vassaktivitet (tilgang til vatn - at ikkje for mykje av vatnet er bunde), pH, at ikkje
konkurrerande mikroorganismar skil ut stoff som hemmar veksten osb.).
Klassisk og velkjent døme på konkurranse er at nokre mikroorganismar (oftast ulike
muggsopptypar, men og nokre bakteriar) skil ut antibiotika.

Viktig for eit godt resultat
Handvask med reint vatn og såpe er det beste grunnlaget for å kunna få vekk skit (og
smittestoff). Er ikkje skiten borte, har desinfeksjonsmiddel redusert effekt. Har ein
berre desinfeksjonsserviettar, er det viktig å bruka dei til å turka godt av hendene i
tillegg til å "sprita". Berre såpe og vatn gjer i dei fleste høve betre nytte enn berre
desinfeksjonsmiddel.
Eingongshanskar må ikkje verta ei sovepute. Dei er usolide, og dei rivnar rett som det
er.
Rein kniv! Hugs at når du har gjort snitt gjennom skinnet for å byrja flåinga, har du alt
ureina kniven. For kvar gong du går over til ein "reinare operasjon" bør du anten
vaska (evt. desinfisera) kniven, eller ha fleire reine knivar å ta av.
Ver medviten når du arbeider. Ver alltid klar over kva du tek i, slik at du ikkje tek med
deg ureining vidare (reine tankar, reine ord, men viktigast: Reine gjerningar). Skal du
skjera vekk noko: Start i reint område, og "flå deg" under det ureine. Ved
vekkskjering av skotkanal - jobb på utsida, ikkje start snittet i kanalen. Har du hamna
ute i kanalen under skjeringa, tek du med deg skiten inn att dersom du skjer vidare
utan å ha "gjort omstart" med rein kniv. Finn og ut av kva umedvitne "uvanar" du har
(nokre har det med å klø seg her og der, og har ein stutt tid i førevegen klødd seg med
urein hand på rein stad, vil ei rein hand verta urein neste gongen ein klør seg der). Be
kvarandre om å vera observatør for det de ikkje legg merke til av eigne uvanar.
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OBS!
Det er slaktaren (og hjelparane) som ureinar. Nøyaktig og medvite arbeid minimerer
ureininga.

Faktorar som påverkar hygienen
Det viktigaste: Sjuskete og ureinsleg slakting let seg ikkje reparera!
o

o
o
o

o
o

La skrottoverflata få turka! Dersom de tenkjer å bruka vifteomn/byggturke til
"tvangsturking" - pass på å "prøveblåsa" før de rettar noko slikt mot ein
slakteskrott!! (Det kan losna mykje støv i starten, særleg etter stillstand over
tid)
Så låg lagringstemperatur som mogleg! Kjølelagring (for ikkje å snakka om
møyrning ved høgare temperatur) av dårleg slakta kjøt kan gå ille
Avskjerming mot uty! Helst lukka kjølerom med flogenetting i ventilasjonen,
eller gaspose rundt hengande skrott
Ved lagring (og møyrning før levering utan kjøling): Gaspose rundt skrott,
firbeinte må haldast unna. Hugs og at fugl (kjøtmeisen er glad i feitt, og iallfall
kråke og skjor vågar seg inn og tek kjøt) kan vera eit aktuelt "uty"
Reinsleg handtering og skjerma transport!
Hald ulike kjemikaliar (særleg flyktige, sterktluktande) vekke frå lagerlokala
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Kva jeger som helst har høve til
tilfeldig sal av kjøt av hjort han
sjølv har jakta og felt.
Med tilfeldig meiner ein altså tilfeldig. -Aldri nokon form for aktiv marknadsføring, heller ikkje
tradisjonsdanning med faste avtalar. EØS-avtalen skal forståast slik at så snart det kan
diskuterast om omsetjinga er tilfeldig eller ikkje, er ein truleg alt komen "på kanten av lova".
*
All anna omsetjing av hjortekjøt skal vera av kontrollert kjøt, handsama på hygienisk korrekt
måte.

Viltkontrollstad
Enkel slakteplass godkjent av Mattilsynet, der eitt eller fleire jaktlag kan framstilla ferdig
slakta skrottar til veterinærkontroll og stempling (ordninga medfører gebyr).
•

Før kontrollen kan skrotten vera grovpartert (inntil 8 deler før han vert boren inn frå
vanskeleg terreng)
• Før sal til anten lokal detaljist eller den som skal nytta kjøtet sjølv, er det ikkje
høve til vidare oppdeling av skrotten
Denne ordninga vert truleg snart fasa ut, sidan fylgjande ordning no er innført:

Feltkontroll
Frå 01.03.2010 har det kome ei ny kontrollordning for hjortevilt felt ved jakt: Feltkontroll.
Ein feltkontrollør skal ha gjennomført eit 1-dagskurs halde av anten:
Skogbrukets kursinstitutt
Honne, 2836 Biri
Tlf.: 908 88 200
eller
Norsk hjortesenter
Svanøy gård, 6914 Svanøybukt
Tlf.: 57 75 21 80
(Mære Landbruksskole i Nord-Trøndelag har og eit kurstilbod, sjå: http://www.maere.no/ og
klikk på fana "Kurs".)
Etter gjennomført kurs, får ein eit eige kursbevis (godkjenninga) og sitt eige feltkontrollørnummer.
•
•
•
•

Feltkontrolløren kan godkjenna vilt felt av eige jaktlag, på eige, kjent område
Før kontroll kan ein hjorteskrott vera grovpartert, dvs. inntil 8 deler
Før sal til anten lokal detaljist eller den som skal nytta kjøtet sjølv, er det ikkje
høve til vidare oppdeling av skrotten
Ein kan og levera eller selja kjøtet vidare til:

Vilthandsamingsanlegg
Eit vilthandsamingsanlegg har veterinærkontroll, og kan:
•
•
•

Stykka kjøtet vidare opp
Selja over heile landet, og til kven eller kva verksemd som helst i Noreg
Eksportera

Dersom nokon satsar på småskalaomsetnad av eige felt hjortekjøt, lyt dette takast attende
frå vilthandsamingsanlegget i ferdig stykka og pakka deler. Då kan kjøtet seljast på den
måten den aktuelle småskalaomsetjinga har godkjenning for frå Mattilsynet.
Vil du etablera eiga nedskjerings- og/eller pakkeverksemd, lyt du kontakta det lokale
Mattilsynskontoret ditt. Dei kan rettleia om detaljar i den naudsynte søknadsprosessen for å
få godkjenning, og vil kan henda hjelpa deg med å unngå dyre feilinvesteringar (det vert
truleg dyrt nok, likevel)...
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Lokalt vilthandsamingsanlegg for Sunnhordland/Haugalandet:
Lundal Ferskmarked, Frakkagjerdvegen 90, 5563 Førresfjorden. Tlf.: 52 77 46 66
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