INVITASJON TIL KURS I KONTROLL AV HJORTEVILTKJØTT
Nye forskrifter har gitt mulighet for enklere omsetning av hjorteviltkjøtt. Skogbrukets
Kursinstitutt (SKI) har utarbeidet Bransjestandard for feltkontroll av hjorteviltkjøtt med
tilhørende kurs og kursmateriell. Ordningen har fått Mattilsynets tilslutning og er hilst
velkommen av jaktlag, grunneiere og ulike kjøpere av
viltkjøtt.
SKI har knyttet til seg til ni kursledere som skal kjøre kurs
rundt i distriktene. Etter et 8 timers kurs kan en utdannet
feltkontrollør på jaktlaget kontrollere de skutte dyra og avgi
erklæring på at det ikke er funnet noe unormalt. Kjøttet kan da
leveres til hoteller, restauranter, eller til kjøttbutikker, eller det
kan leveres viltkjøttmottak uten at indre organer følger med.
Det holdes et kurs i Nore og Uvdal 3. august og et kurs
på Lampeland Hotel 4. august.

Generelt om kursene
Kurset er et endags teorikurs over 8 timer, inkludert lunsj. Kursinnhold:













Lovverk og administrative bestemmelser
Kjøttkvalitet, hva er det?
Viltlevende hjortevilts anatomi, fysiologi og adferd
Sykdommer hos hjortevilt i Norge
Skader på hjortevilt
Miljøforurensing, kjennetegn og helsefare
Livet i dødt hjorteviltkjøtt. Bakterier, virus og sopp
Kjøtthygiene i praksis, kjøtthåndtering
Lokaler til slakting og lagring av kjøtt
Standard for feltkontroll av hjorteviltkjøtt
Rutiner vedrørende feltkontroll og feltkontrollører

Deltakerantallet er satt til ca. 30. Kursprisen er satt til kr 1.800,- for kurs som går på
ukedager. Inkludert i prisen er mat i kurstiden og kursdokumentasjonen som vil være:






Bransjestandard for feltkontroll av hjorteviltkjøtt
Fagheftet "Feltkontroll av hjorteviltkjøtt" (ca. 62 sider)
20 erklæringsblanketter med buntestrips
Samleliste for kontrollerte dyr

Ved kursets slutt vil godkjent feltkontrollør få utdelt kursbevis.
Kun personer med minimum 5 års erfaring som hjorteviltjeger og som har aktivt deltatt i
slakting av minimum 20 hjortevilt, kan delta på kurs.

For påmelding – se side 2!

BINDENDE PÅMELDING INNEN 11. JULI:
Kurs 1 – Nore og Uvdal, 3. august kl. 09.00 - 16.00:
Påmelding til Svein Erik Lund på tlf. 31 02 46 31 eller e-post:
svein-erik.lund@nore-og-uvdal.kommune.no

Kurs 2 – Lampeland, 4. august kl. 09.00 – 16.00:
Påmelding til Sigurd Storemoen på tlf. 99252893 eller e-post:
sigurd@storemoen.net , tlf 99252893.

VED PÅMELDING MÅ OPPGIS:
Navn, adresse, fødselsår, tlf/mobil og e-post adresse for de som har det.

