
Informasjon til jegere i Re kommune 

Innsamling av kjever og hoder og eggstokker jakta 2016 

Her kan du lese hvor og når du kan levere hoder for CWD-analyser i vår kommune, 

og annen praktisk informasjon. 

_________________________________________________________________________ 

Skal undersøke for CWD 
Chronic Wasting Disease (CWD) er en 

prionsjukdom som i flere tiår har vært kjent hos 

ulike hjortedyr i Nord-Amerika. Sjukdommen er 

nå også påvist hos to villrein og to elger i Norge. 

Forekomsten av CWD i Norge skal kartlegges. 

Larvik kommune deltar i karleggingen. For å 

teste om et dyr har CWD, må en hjerneprøve 

analyseres på laboratorium. Samarbeid med 

jegerne er svært viktig for å få til dette skal elg– 

og hjortehoder under årets jakt. 

Hvilke dyr skal leveres til testing 
Hoder fra elg som er 1½ år og eldre skal leveres 

for CWD-analyse. Gevir sages av før levering. 

Hodene leveres uten underkjeve, kjevene 

samles separat.  

Kjeveinnsamling  
Vår kommuner deltar i det nasjonale 

bestandsovervåkingsprogrammet for hjortevilt. 

Jegere skal som normalt levere underkjever fra 

alle felte dyr gjennom hele jakta, også i 

perioden etter innsamling av hoder. 

Merking av kjeve og hode 
Underkjeven renskjæres, tørkes og merkes med 

lapp «Beholdes av valdansvarlig». Eggstokkene 

merkes med "Festes til kjønnsorgan" og fryses 

ned. I innsamlingsperioden merkes hodet med 

den delen av kjevelappen hvor det står "Festes 

til underkjeven" (se illustrasjon på neste side). 

Påse at korrekt informasjon fylles inn i feltene. 

Det er viktig at lappen festes godt, slik at den 

ikke kan skilles fra hodet. Husk å noter 

innsenders nummer for å søke opp svar på 

prøver i Hjorteviltregisteret  

 

 

 

 

Innpakking av hoder  
Hoder pakkes inn i en søppelsekk som lokkes 

igjen for å sikre at merkelappen ikke skilles fra 

hodet under transport eller oppbevaring.  

Periode for innsamling 
Hoder skal leveres fra felte elg som er over ett 

år gamle i perioden 5.10 – 13.10. Hodene 

leveres på oppsamlingsplass i kommunen innen 

fastsatt klokkeslett (se tabell). Mattilsynet 

henter hoder og tar prøver daglig i perioden.  

Kjever skal leveres for alle elg/hjort/rådyr felt 

under hele jakta. 

Kan jeger beholde geviret? 
Ja, geviret kan beholdes, men hjerneprøve skal 

likevel tas ut. For å få tatt en slik prøve kan 

jegeren ta kontakt med Mattilsynet (se 

kontaktinformasjon på s. 2) for å avtale tid og 

sted for prøveuttak  

Svar på CWD- og aldersanalyser og 
sporing 
Mattilsynet vi formidle prøvesvaret på SMS til 

det telefonnummeret som er oppgitt på lappen 

som følger hodet. Normalt skal svar foreligge 

etter 2-3 dager. Prøvesvarene kan du også finne 

på www.hjorteviltregisteret.no. Husk å ta vare 

på innsenders nummer for ditt dyr. Nummeret 

finner du på kjevelappen. Slaktet og organer 

(så langt det er mulig) skal holdes tilbake inntil 

prøvesvaret foreligger. Det er derfor viktig å 

også merke slakt og organer slik at de kan 

spores og knyttes til den innsendte prøven. 

Syke og skadde dyr 
En jeger som observerer et sykt dyr skal så 

snart som mulig melde fra om situasjonen til 

kommunen. Kommunen kan avgjøre om dyret 

skal avlives. Er dyret ett år eller eldre, skal det 

alltid tas prøver fra slike dyr. Prøvetakingen 

avtales mellom kommunen og Mattilsynet.  

http://www.hjorteviltregisteret.no/


Levering til viltbehandlingsanlegg  
Enkelte jegere leverer hjortevilt til 

viltbehandlingsanlegg. Det skal tas hjerneprøve 

av alle disse dyrene som er over 2 år.  

Viltkjøttkontroll utført av Mattilsynet 
på kontrollsted 
Dersom slaktet skal selges til butikker, 

restauranter el. eller skal inn til nedskjæring i 

en virksomhet før retur til jeger, skal det være 

kontrollert av feltkontrollør i eget jaktlag eller 

av Mattilsynet på et kontrollsted. Ved kontroll 

på et kontrollsted skal indre organer (hjerte, 

lunger, lever, nyrer, milt) og hode følge med. I 

høst vil Mattilsynet ta ut hjerneprøver av alle 

dyr over 2 år som de kontrollerer på 

kontrollsted. 

 

Her kan hoder og kjever leveres   
Hoder kan leveres som angitt i tabellen 

nedenfor. Kjever og kjevelapper for kalv samles 

inn av kommunen etter at jakta er slutt. Det 

avtales direkte med det enkelte jaktlag. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Lenker til nettsteder 

Se informasjon om den nasjonale 

innsamlingen på www.nina.no/cwd. 

  
Se informasjon om viltforvaltning og jakt og 
CWD på www.miljodirektoratet.no/cwd. 

  
Se fakta om CWD fra Veterinærinstituttet. 

 
Se Mattilsynets hjemmeside for informasjon 

til jegere. 

 

Lokal kontaktinformasjon: 
 

Jon Økter tlf. 481 19 949 

Kommunal viltforvaltning 

 

 

Jørgen Nergård tlf. 90 87 47 91    

Mattilsynet avdeling Vestfold 

 
 

 

Kommune Oppsamlingssted Hentetidspunkt 

=innleveringsfrist 

Henteperiode 

Re 

 

hos Arve Johnsen, 

Vivestadåsen 470 

Daglig kl. 12:00 6.10. – 14.10. 

 

 

 

 

http://www.nina.no/cwd
http://www.miljodirektoratet.no/cwd
http://www.vetinst.no/sykdom-og-agens/chronic-wasting-disease
http://www.mattilsynet.no/dyr_og_dyrehold/dyrehelse/dyresykdommer/skrantesjuke/informasjon_til_jegere_om_skrantesjuke.23534
http://www.mattilsynet.no/dyr_og_dyrehold/dyrehelse/dyresykdommer/skrantesjuke/informasjon_til_jegere_om_skrantesjuke.23534

