Innsamling av slakteavfall i Malvik

Med slakteavfall tenker vi denne sammenhengen på det som tidligere har blitt
liggende igjen på skuddstedet, som indre organer som lunger, tarmer, lever,
vomskinn (uten innhold), nyrer og milten).
HVORFOR SAMLER VI INN SLAKTEAVFALL?






Best mulig kontroll og håndtering av slakteavfall for å redusere smitterisiko i forhold til
skrantesjuke
Redusere tilgangen til næringsrik mat for smårovvilt og kråkefugl som igjen har betydning
for balansen mellom rovvilt og småvilt (produksjon og bestandsstørrelse til rådyr og småvilt)
– dette er et lokalt vilttiltak
Slakteavfall og annet avfall fra mennesker kan gi grunnlag for høyere bestander av enkelte
arter enn hva det er naturlig grunnlag for i naturen.
Omlag 20 kilo med indre organer per felte elg gir fra 1600 – 1800 kilo næringsrik mat (80–90
felte elg)

BARE INDRE ORGANER LEGGES I PLASTIKKSEKK







Når det av praktiske grunner er gjennomførbart, tar dere med plastikksekken slakteavfallet
(indre organer) sammen med skrotten ut av jaktterrenget. Plastikksekken er tykk og skal
være holdbar dersom den stripses godt igjen.
Plastikksekken merkes med merkelapp
– «Til kjønnsorgan, kontrollkort eller annen prøve» som sikrer oversikt over slakteavfallet til
hvert enkelt dyr.
Dersom dyret er friskt (negativ prøve dokumentert i hjorteviltregisteret), kan plastikkposen
med slakteavfallet tømmes i kontainer (ved Follahaugen) sammen med skinn og bein.
Når det ikke er mulig å transportere slakteavfallet ut sammen med skrotten (ikke tilgang til
kjøretøy), dekkes slakteavfallet med kvist, stein og lognende, i terrenget.
Husk GPS –koordinat.

HVA SKJER MED SLAKTEAVFALLET?




Kun slakteavfall som er påvist fritt for skrantesjuke kan fraktes ut av Malvik (Selbu-regionen/
forskrift).
Surnadal Transport leverer avfallet til Norsk Protein som videreforedler avfallet til
kjøttbeinmel og animalsk fett.
Plastikk må ikke legges i kontaineren. Da må vi betale sorteringsgebyr fra Norsk Protein.
Egen beholder for brukte plastikksekker vil bli satt ut.

Plastikk sekk for indre organer –stripses og
tas med ut av terrenget sammen med
skrotten

Plastikksekk merkes med egen merkelapp
for hvert dyr.

FINANSIERING AV INNSAMLING




Innkjøp av plastikksekker finansieres av kommunalt viltfond – innkjøp i samarbeid med
Stjørdal kommune.
Innlevering av slakteavfall finansieres 50 % av rettighetshavere avhengig av antall dyr og
50 % fra kommunalt viltfond.

HVOR LEVERES SLAKTEAVFALLET?

Kontainer for slakteavfall som ikke har
smitte fra skrantesjuke

Kontaineren blir tømt når den er
full, og fjernet i dialog med
rettighetshaverne

Kart som viser hvor slakteavfall og
hodeprøve/møkkprøver skal leveres.

