
Innsamling av kjever og hoder elg- og hjortejakta 2016 

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

annen praktisk informasjon. 

_________________________________________________________________________ 

CWD og hodeinnsamling 
Chornic Wasting Disease (CWD) eller som kalt på 

norsk Skrantesyke, er en hjorteviltsykdom som 

har et sykdomsbilde som ligner på skrapesyke 

hos sau, og kugalskap hos storfe. Det er ikke 

påvist positiv smittesammenhenger fra CWD hos 

hjortevilt til mennesker. For mer informasjon 

om CWD vises det til linker til Mattilsynet, 

Miljødirektoratet, NINA og Veterinærinstituttet 

satt opp under kontaktinformasjon i dette 

skrivet. 

Skal undersøke for CWD 
Forekomsten av CWD i Norge skal kartlegges. 

Meråker kommune deltar i karleggingen. For å 

teste om et dyr har CWD, må en hjerneprøve 

analyseres på laboratorium. Jegere skal derfor 

levere hodene på elg og hjort som er 1 ½ år og 

eldre, skutt de 8 første dagene av årets jakt. 

Hvilke dyr skal leveres til testing og 

periode for innsamling 
Alle hoder med kjeve fra elg og hjort som er 

1½ år og eldre skal leveres for CWD-analyse i 

perioden 25.09. – 02.10. 2016 (de første 8 jakt 

dagene). Gjelder også hode fra elg og hjort som 

leveres viltmottak/slakteri. Elg og hjort som er 

skutt i innsamlingsperioden og leveres slakteri, 

leveres hodeløst til viltmottak/slakteri.  

 

Merking av hode med kjeve i 8 dagers 

perioden (25.09. – 02.10. ) 
Hele hodet med kjeve skal leveres. Merk hodet 

med kjevelappen. Det er viktig at lappen festes 

godt, slik at den ikke kan skilles fra hodet. Påse 

at korrekt informasjon fylles inn i feltene på 

kjevelappen. Behold liten lapp som er merket 

«Beholdes av valdansvarlig», som slaktet merkes 

med inntil prøvesvar foreligger. 

Innpakking av hoder  
Hoder pakkes inn i en blank søppelsekk som 

stripses igjen for å sikre at merkelappen ikke 

skilles fra hodet under transport eller 

oppbevaring. Sekken skal først stripses igjen ved 

levering, ikke før. Kommunen vil levere blanke 

søppelsekker til valdansvarlige som igjen 

fordeler dette til sine jaktledere. Gevir sages av 

før levering.  

Positive slakt skal kasseres  
Mattilsynet sier at hjortevilt som tester positivt 

på CWD, ikke skal konsumeres som 

menneskemat, men kasseres. Dette med en 

bakgrunn i aktiv føre-var holdning knyttet til 

kjøtt som tester positivt. Slike dyr skal 

destrueres, vil gå inn i kategorien fallvilt, og ikke 

belaste kvoten.  

 

 

Meråker kommune  

Sektor kommunal utvikling 

 

 

Informasjon til jegere angående CWD for  

elg- og hjortejakt 2016 i Meråker kommune 



Kjeveinnsamling  
Kommunen vår deltar i det nasjonale 

bestandsovervåkingsprogrammet for hjortevilt. 

Jegerne skal som normalt levere underkjever fra 

alle felte dyr gjennom hele jakta, også i 

perioden etter innsamling av hoder. Det er kun 

kjever fra dyr 1 ½ år og eldre som leveres 

gjennom hodeinnleveringen i åtte dagers 

perioden hvor jegere ikke skal ta vare på kjevene 

selv. Kjever fra elg som er 1 ½ år og eldre skutt i 

perioden 3. oktober – 23. desember 2016, samt 

kalv fra hele jaktperioden, skal leveres renskåret 

og tørket med ferdig utfylt kjevelapp på 

branngarasjen tirsdag 1. november 2016 kl. 

18:00, eller 3. januar 2017 kl. 18:00 (samme 

rutine som tidligere år).   

  

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

likevel tas ut (de første 8 jakt dagene). For å få 

tatt en slik prøve kan jegeren ta kontakt med 

utmarkskonsulent Anne Haneborg, på telefon: 74 

81 32 22 / 928 52 488 for å avtale tid og sted for 

prøveuttaking.   

Slaktevektskjema, svar på CWD- og 

aldersanalyser 
Det skal i år fylles ut slaktervektskjema på alle 

dyr som felles (føres fortløpende for hvert 

jaktlag på A4-ark fra Miljødirektoratet med 

fellingsdato, kg, ID-nr. fra kjevelapp, og 

eventuell merknad). Viktig å være nøye med å 

påføre korrekt ID-nr. slik at dyr/slakt er 

sporbare. Arket skal fylles ut for hele 

jaktperioden. 

 

Prøvesvarene kan du finne på 

www.hjorteviltregisteret.no. Husk å ta vare på 

innsenders nummer for ditt dyr. Nummeret 

finner du på kjevelappen. 

 

 

 

 

 

Tid og sted for innlevering av hoder     
Hoder med kjeve (emballert i blanke 

søppelsekker som først «knyttes» igjen ved 

levering) skal leveres i plastkonteiner plassert på 

Bruketsgarden. Sted er merket med gul stjerne 

på bilde under.  

 

 
 

 

Leveringstidspunkt er: 

 

 Mandag 26.09.2016 mellom kl. 18:00 – 20:00 

 Onsdag 28.09.2016 mellom kl. 18:00 – 20:00 

 Fredag 30.09.2016 mellom kl. 18:00 – 20:00 

 Søndag 02.10.2016 mellom kl. 18:00 – 20:00 
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Rådhuset 

COOP 

http://www.hjorteviltregisteret.no/


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.  

Levering til viltmottak/slakteri etter 2. 
oktober og ut jaktperioden 
Enkelte jegere leverer hjortevilt til slakteri. Da 

skal kjeve skjæres av og merkes med kjevelapp 

og levers ved kjeveinnlevering som tidligere år. 

Resten av hode merkes med liten lapp merket 

«festes til kjønnsorgan» fra kjevelappen og 

følger dyret til viltmottak/slakteri. 

Viltmottak/slakteri vil ta prøve av alle dyr eldre 

enn to år fra 3. oktober og ut jaktperioden. Disse 

prøvene tas av Mattilsynet. Det vil ta 2-4 dager å 

få svar på prøvene. 

 

 

Unngå avliving med skudd i hjernen 
hvis mulig (pga. prøvetaking)! 

 

Kontaktinformasjon 
Har du spørsmål om innsamling i kommunen kan 

du kontakte: 

Anne Haneborg 

Tlf.: 74 81 32 22 / 928 52 488 

Kommunal viltforvaltning 

 

Ivar Sv. Hanem 

Tlf.: 22 77 83 64 / 976 69 131 

Mattilsynet Midt, avd. Sør Innherred 

 

For andre spørsmål om innsamling, kontakt: 

-Christer Moe Rolandsen, mobil: 416 13 266 

CWD-prosjektleder NINA 

-Vebjørn Veiberg, mobil: 957 00 510 

Bestandsovervåking hjort NINA 

-Erling Solberg, mobil: 934 66 772 

Bestandsovervåking elg NINA 

Lenker til nettsteder 
 
A. NINAs sider med informasjon om innsamling 

av hoder fra jakta - 
http://www.nina.no/cwd/ 
 

B. Miljødirektoratets side om CWD - 
http://miljødirektoratet.no/cwd/ 
 

C. Miljødirektoratet og Mattilsynets side om 
CWD på Miljøkommune - 
http://www.miljokommune.no/Temaover
sikt/Viltforvaltning/Forvaltning-av-hjortev
ilt/Hvordan-skal-kommunen-handtere-sykd
ommen-chronic-wasting-disease-CWD/ 
 

D. Mattilsynets side om CWD - 
http://www.mattilsynet.no/cwd 
 

E. Veterinærinstituttets faktaside om CWD - 
http://www.vetinst.no/sykdom-og-agens/
chronic-wasting-disease 
 

http://www.nina.no/cwd/
http://miljødirektoratet.no/cwd/
http://www.miljokommune.no/Temaoversikt/Viltforvaltning/Forvaltning-av-hjortevilt/Hvordan-skal-kommunen-handtere-sykdommen-chronic-wasting-disease-CWD/
http://www.miljokommune.no/Temaoversikt/Viltforvaltning/Forvaltning-av-hjortevilt/Hvordan-skal-kommunen-handtere-sykdommen-chronic-wasting-disease-CWD/
http://www.miljokommune.no/Temaoversikt/Viltforvaltning/Forvaltning-av-hjortevilt/Hvordan-skal-kommunen-handtere-sykdommen-chronic-wasting-disease-CWD/
http://www.miljokommune.no/Temaoversikt/Viltforvaltning/Forvaltning-av-hjortevilt/Hvordan-skal-kommunen-handtere-sykdommen-chronic-wasting-disease-CWD/
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http://www.vetinst.no/sykdom-og-agens/chronic-wasting-disease
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