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Informasjon til rettighetshavere om åte og slakteavfall
Fylkesmannen i Innlandet har bedt kommunene om å informere rettighetshavere om reglene for
bruk av åte og håndtering av slakteavfall i forbindelse med jakt. Denne informasjonen sendes til
Lesja elgutvalg, Lesjaskog viltlag, Lesja grunneierlag og fallviltgruppa. Det blir også lagt ut
informasjon på kommunens hjemmeside.
Lesja kommune ber om at rettighetshaverne i Lesja, og Lesja elgutvalg informerer til alle
jaktledere og jegere om reglene for åte og håndtering av slakteavfall, slik at denne informasjonen
kommer til alle.
Slakteavfall
For slakteavfall etter jakt gjelder:
 Avfall fra et begrenset antall dyr kan graves ned lokalt i jaktområdet forutsatt at avfallet
ikke vil medføre luktulemper, forsøpling, avrenning til vassdrag/vann eller nevneverdig
skade på miljøet.
 Avfallet som oppstår på felles slakteplass for mange dyr (eks. fra flere jaktlag) skal
normalt leveres til godkjent avfallsmottak. Nedgraving av slikt avfall vil normalt bare
kunne skje etter tillatelse fra miljømyndighetene. Slik unntak kan bare gjøres i «særlige
tilfeller».
 Fallvilt som samles inn av kommunen/fallviltgruppa kan benyttes som mat dersom dette
egner seg og blir godkjent av Mattilsynet eller det er å betrakte som næringsavfall iht.
forurensingsloven § 32 og kan ikke graves ned med henvisning til unntak i
forurensingsloven § 8 1. ledd, men leveres til godkjent mottak.
I noen tilfeller er det også kurrant å la fallviltet ligge på stedet, om det ikke er å anse som
avfall.
Åtejakt
 Åtejakt er en lovlig jaktform i Norge og er regulert gjennom lov om jakt og fangst av vilt
av 29. mai 1981 nr. 38.
Postadresse
Lesja kommune
Postboks 53, 2671 Lesja
E-post: postmottak@lesja.kommune.no

Besøksadresse
Internett
www.lesja.kommune.no

Telefon
61 24 41 00
Telefaks
61 24 41 04

Bank
2081.19.00142
Org.nr
964 949 204
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Bruk av ville døde dyr som åte i sitt naturlige leveområde er uproblematisk og tillatt.
Dette er f.eks jaktavfall fra egen jakt fra nærområdet, og kan legges ut som åte uten
nærmere beskjed til Mattilsynet.
 Annet som kan brukes til åte er:
Animalske biprodukter fra slakteri: slakteavfall fra dyr (storfe, småfe, hest) som er slaktet
på slakteri og godkjent til å brukes som mat. Hud, skinn, klover/hover, horn, blod fra
andre dyr enn drøvtyggere, brystorgan, bukorgan (ikke tarm). Deler av slakt som kasseres
uten sykdom, f.eks pga. skader med blødninger. Slakteriet skal sende med et eget
handelsdokuemnt med biproduktene.
Registrering:
Den som skal bruke animalske biprodukter som åte på jakt, må registrere seg hos
Mattilsynet. Gå inn på mattilsynet.no, trykk i ruta der det står «Skjema» og logg inn med
min ID/ bankID. Hvis det registreres på et organisasjonsnummer, må du logge inn med
det. Hvis ikke, logger du inn som privatperson. Trykk deg inn på skjemaet
«Godkjenning/registrering av animalsk biproduktvirksomhet». Velg aktivitet
«Biprodukter – spesielle brukere». Trykk lagre og neste for hver side i skjemaet.
- Gris skal fra i sommer ikke benyttes i det hele tatt til åte.
- Tidligere næringsmidler som en velger at likevel ikke skal brukes som mat (f.eks fra
ferskvaredisk/butikk) kan brukes til åte.
 Mattilsynet skriver at selvdøde produksjonsdyr og dyr som blir avlivet uten at det er
knyttet til ordinær slakt som mat ikke skal anvendes som åte.
I tillegg anbefales følgende for å unngå smittefare med mer:
 Ikke større åte enn nødvendig
 Åteplassen skal ikke forstyrre lovlig beitebruk
 Åteplassen skal ikke være til sjenanse for publikum
 Återester skal ryddes vekk etter avsluttet jakt

Vedlagt ligger også brevet Lesja kommune har mottatt fra Fylkesmannen i Innlandet om temaet.

Med hilsen

Marit Svanborg
plan- og miljørådgiver

Vedlegg
1 Forurensningsloven,avfallsforskriften og biproduktforskriftens virkning for jaktavfall
ogfallvilt
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Kim Berget
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