INFORMASJON TIL JEGERE OM GODTGJØRELSE FOR INNSENDING AV PRØVER TIL HELSEOVERVÅKINGSPROGRAMMET
FOR VILLSVIN
I Handlingsplan mot villsvin er et av tiltakene å innføre en godtgjørelse til jegere som sender inn fullstendige prøvesett fra villsvin felt under jakt
i Norge. Mattilsynet administrer denne ordningen og betaler ut godtgjørelse som lønn til jegerne.
Nærmere informasjon om ordningen
Mattilsynet betaler en godtgjørelse for villsvin som felles i Norge når jegeren sender inn fullstendig sett av prøvemateriale for undersøkelse i
Helseovervåkningsprogrammet for villsvin til Veterinærinstituttet. Dette vil gi bedre informasjon om helsetilstanden på villsvin og bidra til å
kartlegge antall og utbredelse. I tillegg kan det øke interessen for å felle villsvin,
Godtgjørelsen er på 500 kroner pr. hanngris og 2000 kroner for sugger. Sugge som har unger er fredet, men ungene er jaktbare hele året. Det
skal sendes inn haletupp (ytterste ca 5 cm) fra alle villsvin og vulva (ytre kjønnsåpning) fra sugger sammen med prøvematerialet til
Veterinærinstituttet for å dokumentere rett på godtgjørelse.
For å få utbetalt godtgjørelse, må jegeren sende krav om dette til Mattilsynet. Mattilsynet trekker skatt av godtgjørelsen før utbetalingen.
Eventuelt skattefritak for hobbyvirksomhet er et forhold mellom skattyter og skattemyndighetene.
Dersom du har spørsmål til programmet, kan du sende disse til villsvin@mattilsynet.no
Uttak og innsending av prøver
Pakker som inneholder frankerte konvolutter for innsending av prøver, emballasje for prøvene, innsendelsesskjema og instruksjon om hvordan
prøvene skal tas ut, kan hentes på følgende steder:

Navn
Mattilsynet Avdeling
Østfold og Follo
Mattilsynet Avdeling
Glåmdal og Østerdal
Mattilsynet Avdeling
Glåmdal og Østerdal
NJFF – Akershus

Besøksadresse
Yvenveien 17, 1715
Yven
Sideveien 2, 2211
Kongsvinger
Kirkeveien 58, 2409
Elverum
Industriveien 8, 1481
Hagan

NJFF Østfold

Storgata 5, 1890
Rakkestad

NJFF Hedmark

Norsk Skogmuseum,
Solørvegen 151,
Elverum
Rådhuset,
Aremarkveien 2276,
1798 Aremark
Rådhuset, Storgata
60, 1840 Ørje

Aremark og Marker
kommune, Aremark
Aremark og Marker
kommune, Ørje
Halden Kommune

Storgata 7, 1771
Halden

Aurskog-Høland
kommune

Rådhuset,
Rådhusveien 3, 1940
Bjørkelangen

Indre Østfold
Kommune
Fallviltgruppa og
Aremarksprosjektet

Kontaktperson
Åpningstid 08:00 –
15:00
Åpningstid 08:00 –
15:00
Åpningstid 08:00 –
15:00

E-post og telefonnummer

akershus@njff.no
63998275
ostfold@njff.no
69222006
hedmark@njff.no
62425181
Viltansvarlig Ann
Kristin Halvorsrud

ann.kristin.halvorsrud@marker.kommune.no
45406753

Viltansvarlig Ann
Kristin Halvorsrud

ann.kristin.halvorsrud@marker.kommune.no
45406753

Åpningstid 08:00 –
15:00
Viltansvarlig Torbjørn
Fosser
Viltansvarlig Stian
Sandbekkbråten

torbjorn.fosser@halden.kommune.no
90657973

Viltansvarlig Pål
Sindre Svae
Roar Kjølerbakken

pal.sindre.svae@io.kommune.no
90550982

stian.sandbekkbraten@ahk.no
63852744/97171462

94260888

Postadresse
Postboks 383
2381 Brumunddal
Postboks 383
2381 Brumunddal
Postboks 383
2381 Brumunddal

Postboks. 31, 1891
Rakkestad
Postbox 191, 2402
Elverum

Postboks 150, 1751
Halden

En del jegere vil ved henting av prøvetakingssett, som skal returneres til Veterinærinstituttet også få utdelt ferdig frankerte konvolutter og
emballasje for innsending av prøvemateriale til NINA – Norsk institutt for naturforskning. Vi vil oppfordre til også å sende inn disse prøvene for
å bidra til forskningen på og økt kunnskap om villsvin i Norge.
Prøvesvar
Du får svar fra Veterinærinstituttet på trikinundersøkelsen din på e-post så snart resultatet foreligger. Det er derfor viktig at du skriver epostadressen din tydelig på innsendelsesskjemaet.
Andre prøvesvar blir ikke sendt ut til den enkelte, men det lages en rapport for helseovervåkingsprogrammet for hvert år.
Hvis det blir påvist alvorlige smittsomme dyresykdommer eller zoonoser (sykdommer som kan smitte til mennesker) i prøvene, blir du
kontaktet direkte.
Utfylling av skjemaet Lønn og godtgjørelse
Skjemaet Lønn og godtgjørelse må benyttes for å sende inn krav om godtgjørelse for innsending av prøvesett. Noen av feltene er allerede fylt
ut, disse skal du ikke endre. Skjemaet og et eksempel på utfylt skjema finner du nedenfor. Du trenger kun å fylle ut i disse feltene:
Side 1:
Personopplysninger: Fyll ut alle de åpne feltene.
Utbetalingen gjelder: Fyll ut dato/tidsrom
Tillegg og trekk: Fyll ut Antall hanndyr og Antall sugger du har felt totalt i perioden du sender krav om godtgjørelse for
Regningsutstederens underskrift: Fyll inn dato og skriv under. Merk at du dermed også bekrefter at villsvinet er felt i Norge.
Side 2:
Etternavn og fornavn og fødselsnummer
Spesifikasjon av utvalgsarbeide:
Her skal du spesifisere hvor mange dyr og av hvilket kjønn du har skutt, på de enkelte datoene.
Under møtedato skriver du fellingsdato
Under Fra kl. – til kl. skriver du om det er hanndyr eller hodyr

Under antall timer skriver du antall dyr av hvert kjønn for den enkelte dagen.
Underskrevet skjema skannes eller fotograferes og sendes på e-post til villsvin@mattilsynet.no før den 15. i måneden etter utløpet av
måneden du sender krav for. Vi kontrollerer at Veterinærinstituttet har mottatt prøvene, før godtgjørelsen utbetales.

Skjemaet Lønn og godtgjørelse og eksempel på utfylt skjema Lønn og godtgjørelse kan du finne her: https://www.mattilsynet.no/villsvin

