
Retningslinjer for foring av hjortevilt i Flå kommune vinteren 2023 

Mattilsynet har den 07.02.2023 gitt Flå kommune tillatelse til foring av hjortevilt for å forebygge 

viltpåkjørsler. Følgende vilkår gjelder for vedtaket:  

1. Fôringen tillates fra 07.02.23 og skal avsluttes så fort snøforholdene er slik at behovet for 

fôring ikke lenger er til stede, og seinest 15.04.2023.  

2. Fôringsplassene skal holdes under observasjon for å oppdage syke dyr som oppsøker 

plassene. Slike dyr skal avlives og prøvetas for CWD.  

3. Fôringsplassene skal kartfestes (kartbilde med koordinater) og rapporteres til Mattilsynet ved 

oppstart fôring.  

4. Når fôringen avsluttes skal overskytende fôr fjernes fra fôringsplassene. 

Opplegg for foring: 

- Det er grunneiere i samarbeid med elg/hjortevald og evt andre organisasjoner som står 

ansvarlig for å etablere foringsplasser og drifte disse. Man må ha grunneiers tillatelse for å 

starte foring. 

- Det må være en fôringsansvarlig for hver fôringsplass. 

- Ved plassering av foringsplass må avstand til hovedveger og jernbane være minimum 500 

meter. 

- Fôringsplassen må være stor nok slik at viltet kan oppholde seg der 

- Plassering av foringsplassen må kartfestes og sendes enten til kommunen eller direkte til 

Mattilsynet ved oppstart av foring. 

- Det benyttes primært rundballer til foring av elg og hjort. 

- Fôringa må være stabil og dekke behovet til viltet. 

- Fôringa må avsluttes så fort snøforholdene er slik at behovet for fôring ikke lenger er til 

stede, og seinest 15.04.2023.  

- Ansvarlig for fôring skal føre logg over antall rundball som vert brukt, registrere dato og 

snødybde.  

- Fôringsplassene skal holdes under observasjon for å oppdage syke dyr som oppsøker 

plassene. Dersom syke dyr observeres må kommunen varsles. 

- Når fôringen avsluttes skal overskytende fôr fjernes fra fôringsplassene. Fôringsansvarlig har 

ansvaret for dette. 

- Foringsansvarlig kan søke Flå kommune om tilskudd til foring. Satsene er per i dag ikke 

vedtatt. 

- Motorkjøretøy kan på vinterføre nyttes til transport i forbindelse med kommunalt 

organiserte akuttiltak, herunder foring, for å redusere påkjørselsrisiko for elg og annet 

hjortevilt ved vei eller jernbane. 

Kontaktinformasjon ved spørsmål om foring: 

Flå kommune: 

- Jon Andreas Ask, skogbrukssjef. Telefon: 41510404 

- Servickontoret: 32 06 83 00, epost: postmottak@Flå.kommune.no  

Mattilsynet, Avdeling Nordre Buskerud, Hadeland og Valdres 

- Telefon: 22 40 00 00 

- E-post: postmottak@mattilsynet.no  
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