
Viltlevende hjortevilts normale tilstand



Ante mortem –
før døden

Spør om skytter eller andre har 
registrert noe unormalt med dyret,     

før det ble påskutt !



Ante mortem –
før døden
Noe unormalt?

• Spor og 
sportegn

• Reaksjon 
overfor 
mennesker og 
hunder

• Fysiske 
bevegelser før, 
under og etter 
påskyting



Syk elg, Västernorrland, 5. september 2013 , september 

2013 



Syk elg, Västernorrland, 5. september 2013 



, september 2013 Syk elg, Västernorrland, 5. september 2013 



Normal helsetilstand

• Normale indre organ

• Normal lukt, utvendig og 
innvendig

• Fri for skadelige parasitter 



Normal helsetilstand

96 - 98 % av 
hjorteviltet har god 
helsetilstand, men 
unntak finnes:

Mager elgku  i 
august



Normal helse-
tilstand

Fri for ytre 
skader og 
skavanker



Normal 
helsetilstand

• Normal fettsetting etter 

kjønn og alder

• Normal muskelsetting 

etter kjønn og alder

• Symmetri høyre/venstre



Mufflon-bukk 
hvor under-
siden av 
klauvene har 
løsnet 

Normal helsetilstand





Nyrecyster er enten  medfødt (feil i utviklingen av utførselssystemet i nyrevevet) eller 
ervervet. Oppstår da pga f.eks. arrvev (etter nyreskade eller infeksjoner) eller annet som 
hindrer veskeflyten gjennom nyrevevet.
Vanligst på elg i større eller mindre grad, mer sporadisk på andre hjortedyr.

Cyster i rådyrnyre

Normalt sett kan kjøttet spises, dersom 
evt. betennelse ikke er aktiv lenger og det 
ikke er annen sykdom på dyret. 
Vil variere fra sak til sak, men noen få 
cyster betyr lite. 



Elg med svelgbrems og «teddyører»

• Ettårs-elgokse funnet av Vidar 
Holthe, Vestby april 2020. 
Anslått helvekt 30 kg.

• Angrepet av svelgbrems og 
svekket over tid. Utviklingen av 
larvene på vårparten har blitt 
«spikeren i kista». 

• «Teddy ørene» er mulig 
mjøldrøyeforgifting tilbake i 
tid.



Unormal helsetilstand

Unormal helsetilstand



Mager elgku skutt 
26. september 2007

Trolig trafikk-skadd 
foregående vinter.

Unormal 

helsetilstand



Unormal 
helsetilstand

Rådyr som var alvorlig 

stresset før avlivning, 

på innsiden av vilt-

gjerdet på E6, Østfold



Normal helsetilstand

Normal slakteskrott

• Kjøttfylde

• Fettsetting

• Symmetri

• Farge 

• Lukt

Rådyrbukk skutt 15. november 2019, Gjøvik



Normal helsetilstand

Hjertefettet er det
siste som forbrennes



Sjekk 
lymfeknutene

Enklest å finne:

- Lengst fram i låret

- I halsen

Finnes også :

- Inni låret

- I tilknytning til indre  organ

Ved parasittangrep av betydning 
vil lymfeknutene svulme opp



Syke og skadde dyr

• Ordningen med Feltkontroll gjelder friske 

dyr skutt i ordinær jakt

• Eneste unntak er dyr skadeskutt samme 

dag.



Syke og skadde dyr

Alle syke og 

skadde dyr, 

inklusive 

trafikkskadde 

skal kontrolleres 

av Mattilsynet 

før det kan 

omsettes



Det er 
Mattilsynets 
veterinærer som 
kasserer sykt og 
skadet vilt som 
ikke skal gå av 
kvoten tildelt av 
kommunen. 



”Du skal ikke spise noe selvdødt dyr.  
Du kan gi det til innflytteren i byene 
dine, 
så han kan spise det, 
eller du kan selge det til en utlending.  
For du er et hellig folk for Herren din 
Gud”

5. Mosebok, kapitel 14, vers 21



Spørsmål?


