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Forord 

 

Denne rapporten er en del av prosjektet «Viltkjøtt» som er en oppfølging av forprosjektet;  

«Hvordan lykkes med økt verdiskaping og omsetningen av elgkjøtt - en studie av verdikjeden». 

Rapporten tar for seg viltkjøtt som råvare, og hvordan tilbudssiden ved strategiske tilpasninger kan 

øke verdiskapingen fra viltressursene. Prosjektet er ledet av NORSKOG, som også står bak rapporten.  

Arbeidet er finansiert av Skogtiltaksfondet, samt gjennom sentrale BU-midler fra LMD.  

Dette i tillegg til egenandel fra NORSKOG. 

 

Oslo, januar 2016  
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Sammendrag 

 

Denne rapporten er en del av prosjektet «Viltkjøtt» som er en oppfølging av forprosjektet; «Hvordan 

lykkes med økt verdiskaping og omsetningen av elgkjøtt - en studie av verdikjeden». Rapporten tar for 

seg viltkjøtt som råvare, og hvordan tilbudssiden kan øke verdiskapingen fra viltressursene. Prosjektet 

er ledet av NORSKOG, som også står bak rapporten.  Arbeidet er finansiert av Skogtiltaksfondet, samt 

gjennom sentrale BU-midler fra LMD. Dette i tillegg til egenandel fra NORSKOG. 

 

Den overordnede hensikten med prosjektet er å bidra til økt verdiskaping med basis i hjorteviltkjøtt, da 

med vekt på kjøtt fra elg og hjort. Dette søkes gjort ved å avdekke mulige tiltak for å treffe markedet 

med riktige produkter og på riktig måte, slik at både omsetningen og marginene kan økes.   

 

Gjennom prosjektet har vi gjort en vurdering av organiseringsmulighetene for omsetning av 

hjorteviltkjøtt.  Vi har erfart at samarbeid på langs av verdikjeden har gitt bedre resultater enn 

samarbeid på tvers av verdikjeden. Det er særlig god erfaring fra samarbeid mellom jeger/grunneier 

og slakter/nedskjæringsbedrift.  

 

Kombinert med feltkontrollørordningen har profesjonell nedskjæring vist seg særlig effektiv ved 

direkte salg av hjorteviltkjøtt fra jeger til sluttforbruker. Fremgangsmåten brukes i utstrakt grad av 

større jaktrettshavere. For å øke kompetansen og profesjonalisere denne formen for lokal verdiskaping 

anbefales etablering av et kurstilbud til de aktørene som ønsker å registrere seg som småskala 

foredlingsbedrift og levere nedskåret og sikkert viltkjøtt i henhold til regelverket. 

 

Hvordan produktene deles, pakkes og prises har mye å si for omsetningen og fortjenesten. Prising 

etter slaktevekt, som altså inkluderer bein, er den foretrukne og ofte den mest lønnsomme 

omsetningen for den som selger kjøtt i større kvanta (halve/hele dyr). På grunn av beinandelen krever 

elgkjøtt solgt etter kjøttvekt et påslag på 66 % for kalv og 43 % for voksent dyr for at selger skal sitte 

igjen med det samme beløpet som om kjøttet ble solgt etter slaktevekt.  

 

Man kan prise kjøtt solgt i små mengder noe høyere, men dette er igjen mer arbeidskrevende.  

Arbeidsintensiteten i pakking og distribusjon av småporsjonspakker (10 - 20 kg kjøttvekt) har nok 

størst hensikt når det er avgjørende for å finne avsetning, eller man allerede har ledig arbeidskapasitet 

tilgjengelig. Både tilbydere og sluttforbrukere viser til at et stort flertall ønsker viltkjøttet nedskåret og 

vakuumpakket. Trenden er også at stadig flere ønsker mindre mengder. 
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Tilbydere som selger direkte til sluttforbruker hevder generelt at andelen gjenkjøp fra faste kunder 

utgjør en dominerende andel av omsetningen. Fornøyde kunder trekker samtidig nye kunder ved at de 

anbefaler tilbyderen til sine venner og kjente, noe som underbygger behovet for tillit.  Et nokså 

overraskende funn som også underbygger dette er den lave andelen som finner det aktuelt å kjøpe 

viltkjøtt på nett. Forbrukeren vil gjerne vite at maten han/hun kjøper er sikker, og har behov for 

formelle eller uformelle bekreftelser på at dette er tilfellet. En tilnærming til dette kan være å 

standardisere informasjon knyttet til det viltkjøttet man selger. I denne forbindelse har prosjektet 

utarbeidet et skjema som kan fylles ut og følge viltkjøttet fra jeger til sluttforbruker. I skjemaet fylles 

informasjon om vekt, møringstid, feltkontrollert etc. inn, og bidrar til økt tillit hos kjøper. 

 

Prosjektet har vurdert ulike løsninger for tilrettelegging av kundevennlig salgs-/informasjonsportal, og 

kvalitetssikring av tilbudte viltkjøttprodukter. Det er flere nettbaserte salgsportaler i Norge, der finn.no 

er den klart største. Det ligger kostnadskrevende markedsføring bak og det er vanskelig å nå frem i 

konkurransen uten betydelig økonomisk fundament. Det ble sondert mulighetene for å utvikle en 

modell der viltkjøtt og lokalmat ville fått en mer fremtredende plass på Finn.no, noe denne 

virksomheten pr i dag ikke ønsket å satse på. 

 

Signalene fra både tilbydere og sluttforbrukere tilsier at behovet for øyeblikket er større for en 

informasjonsportal enn for en ny salgskanal. Webportalen www.viltkjott.no ble derfor utviklet som en 

del av prosjektet, men da i tråd med behovet som en portal med relevant informasjon for 

jegere/grunneiere som ønsker å omsette trygt viltkjøtt i ulike former. 

 

Generell markedsføring av hjorteviltkjøtt er viktig for å sette «produktet» på dagsorden, synliggjøre 

mulighetene og øke den generelle etterspørselen. Verdien av en større nasjonal satsning på generell 

markedsføring av hjorteviltkjøtt er stor og det ville komme hele verdikjeden til gode. En slik satsing vil 

kreve ressurser for bruk av kompetent markedsføringsfaglig bistand.  

 

Kontakten med flere av de store viltforedlingsanleggene ga enhetlige beskrivelser av en raskt endret 

situasjon siden prosjektet startet. Fra å ha tilgang til et overskudd av råvarer får 

viltbehandlingsanleggene nå ikke nok vilt inn til bedriftene.  Derfor ser man for øyeblikket ikke 

behovet for generelle markedsføringstiltak. Dersom situasjonen igjen skulle endre seg så signaliseres 

imidlertid interesse for å delta. Det er åpnet for at det kan søkes om Viltfondsmidler som kan benyttes 

til en felles satsing på informasjonstiltak for viltkjøtt ved behov. Miljøverndepartementet har uttalt at 

«Eventuelle søknader om tilskudd til informasjon vil måtte vurderes konkret i sammenheng med andre 

søknader om tilskudd».  

 

Hvis situasjonen igjen skulle endre seg til et råvareoverskudd er anbefalingen fra prosjektet å raskt 

iverksette fellessatsing på generell markedsføring finansiert som et spleiselag mellom 

råvare/foredlingsleddet og bruk av sentrale viltfondsmidler.  

 

finn.no
www.viltkjott.no
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1. Bakgrunn 

 

Stadig flere jaktlag har problemer med å få solgt kjøtt fra hjortevilt på den tradisjonelle måten. Med 

tradisjonell måte mener vi omsetning av hele, halve og i noen grad også kvarte dyr direkte til 

sluttforbruker. Den generelle oppfatningen er at den kategorien kunder som ønsker, og som er i stand 

til, å håndtere grovpartert slakt etter hvert har blir svært liten. I tillegg stiller regelverket for 

næringsmidler en del krav som gjør det utfordrende for rettighetshavere/jegere å ta mer del i 

videreforedling og verdiskapingen.. Dette har ført til at det til tider kan være vanskelig for 

jektrettshaver å få solgt kjøttet til akseptabel pris. I tillegg til skjerpet regelverk ser man også at 

sluttforbruker ønsker mer tilrettelagte produkter Dette betyr mer håndtering og ytterligere økte krav til 

hygiene.  Situasjonen gjør det i praksis nødvendig å inkludere et foredlingsledd mellom jegeren og 

forbrukeren. Slike viltslakterier er på sin side kommersielle foretak og det er flere eksempler på at 

denne type virksomheter har måttet avviklet driften pga. manglende lønnsomhet.  Det man står 

overfor er etter vår vurdering er en situasjon der dagens betalingsvilje for foredlet viltkjøtt med dagens 

krav og standarder bare med knapp margin kan forsvare selv forsiktige avkastningskrav i de ulike 

leddene i verdikjeden.    

 

NORSKOG og Norges Skogeierforbund tok høsten 2010 initiativ til et forprosjekt som resulterte i 

rapporten «Hvordan lykkes med økt verdiskaping og omsetning av elgkjøtt?» (Aurbakken, C. m.fl. 

2011), Intensjonen med prosjektet var å klarlegge hvordan produkter av elgkjøtt kunne gjøres mer 

attraktive for forbrukeren. Rapporten viste et potensial for økt omsetning, men det forutsatte at 

forbruker ble gjort klar over varene, økt lønnsomhet i form av økt utnyttelsesgrad og mer 

markedsrettede produkter. Rapporten peker også på betydningen av tett samarbeid mellom aktørene i 

verdikjeden. 

 

Forprosjektet dreide seg hovedsakelig om hvordan den kommersielle omsetningen av viltkjøtt kunne 

økes gjennom Dagligvarebutikker, Hoteller, Restauranter og Catering. Dette er konkurranseutsatte 

bransjer i pressede markeder. En nærliggende innfallsvinkel for å øke verdiskapningen på 

eiendomsnivå er derfor å gjøre verdikjeden så kort som mulig. Dette ved å legge mest mulig av 

bearbeidingen nærmest mulig grunneier. Dette gjelder spesielt for (organiserte) rettighetshavere eller 

jaktlag, med et større antall dyr som nødvendigvis må selges. Bakgrunnen for oppstarten av fase 2 er å 

vurdere de mulighetene som feltkontrollørordningen åpner for. En ordning som bør kunne benyttes i 

langt større grad enn i dag. Ett eksempel på dette er direktesalg fra rettighetshavere til sluttforbruker, 

og da gjerne gjennom samarbeid og nettverksorganisering. Vi ønsker å vurdere ulike løsninger og 

lønnsomheten av disse, samt hensiktsmessige informasjons og markedsføringstiltak. Prosjektet 

omhandler verdikjeden fra viltet er skutt og til det er solgt til forbruker. Det betyr at vi fokuserer på 

organisering, lønnsomhet, markedet og tilrettelegging av produktene, samt markedsføring. Vi ser altså 

bort fra den delen av verdiskaping som omhandler selve jakten og jaktbasert turisme med 

tilleggstjenester. 

 



 

NORSKOG Rapport 2016 - 1 • Norsk viltkjøtt – helt eller stykkevis og delt?  - 2 - 

1.1.   Prosjektmål 

 

Hovedmål 

Den overordnede hensikten med prosjektet er å bidra til økt verdiskaping med basis i hjorteviltkjøtt, da 

med vekt på kjøtt fra elg og hjort. Dette søkes gjort ved å avdekke mulige tiltak for å treffe markedet 

med riktige produkter og på riktig måte, slik at både omsetningen og marginene kan økes.   

 

Delmål 

Prosjektets delmål var å vurdere: 

 

 Organiseringsmuligheter for omsetning av hjorteviltkjøtt 

 Lønnsomhet, «nye» kunders preferanser og erfaringer fra tilbydere  

 Løsninger og tilrettelegging for kundevennlig salgsportal og kvalitetssikring  

 Effektive informasjons og markedsføringstiltak for hjorteviltkjøtt 
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2. Fremgangsmåte 

 

I arbeidet med å gjennomføre prosjektet ble det benyttet flere ulike metoder for datainnsamling. 

Datainnsamling fra jegere og foredlingsbedrifter er gjort gjennom dybdeintervjuer. Det ble utviklet 

ulike intervjuguider til de ulike leddene i verdikjeden (vedlegg 1). Disse ble også tilpasset underveis 

ettersom nye momenter dukket opp, for å forsikre at alle viktige aspekter ble fanget opp. I tillegg ble 

det også sendt ut en webundersøkelse rettet mot sluttforbrukeren. Denne ble gjennomført med 

undersøkelsesprogrammet «EasyQuest» (vedlegg2).  

 

Vi har valgt å sortere respondentene i fire grupper i dette prosjektet: 

1. J - Jegere (Grunneier, rettighetshavere, jeger og jaktlag osv.)  

2. F- Foredlingsbedrifter (viltmottak, viltbehandlingsanlegg og slakterier) 

3. M - Marked (dagligvarehandel, hotell, restaurant og catering) 

4. S - Sluttforbruker (privatpersoner) 

 

Respondentene i denne undersøkelsen er anonymisert, og første respondent i gruppen jegere har fått 

kildehenvisning “Respondent J1”, første foredlingsbedrift har fått “Respondent F1” osv.  

Prosjektet har også utviklet en egen nettside/webportal med nyttig informasjon for jegere og andre 

knyttet til ressursen viltkjøtt. Webportalen er tenkt driftet og videreutviklet av NORSKOG i årene 

fremover. Adressen til webportalen er www.viltkjott.no og www.viltkjøtt.no. 
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3. Ressursen vilt og markedsdrivere 

 

3.1. Forvaltning og utnyttelse av ressursen vilt 

Hjorteviltbestandene i Norge har i etterkrigstida vokst kraftig og utviklet seg til å bli utmarksressurser 

av økonomisk stor betydning. Det er flere grunnleggende årsaker til dette, som endring av driftsformer 

i skogbruket, redusert husdyrbeiting i utm ark, endringer i klimaforhold og ikke minst en målrettet 

forvaltning av ressursene (DN-rapport 8 -2009). 

 

Visjonen for den nasjonale strategien for hjortevilt er at den nordiske høstingskulturen med sterk lokal 

medvirkning og forankring, gode jaktmuligheter og med kjøttressursen i fokus, fortsatt skal være 

grunnpilaren i den framtidige forvaltningen av hjorteviltet. Ett av målene er at forvaltningen skal 

stimulere til økt kvalitet og mangfold av opplevelser, tjenester og produkter (DN-rapport 8 -2009). 

 

Grunneier har i dag enerett til jakt og fangst jfr. viltloven §27. Dette betyr at grunneier har rett til å 

utnytte hjorteviltressursen innenfor viltlovens rammer. Ved endring av viltloven 30. juni 2000 ble 

kommunens og rettighetshavernes ansvar og rolle i viltforvaltningen betydelig styrket. Ved overgang 

til lokal, driftsplanbasert forvaltning har rettighetshaverne fått økt ansvar for den praktiske 

forvaltningen og dessuten et større handlingsrom for tilrettelegging og økonomisk utnyttelse av 

hjorteviltet. 

 

Det blir nå felt flere hjort enn elg her i landet, men det er allikevel fremdeles mange flere jegere som 

jakter elg enn hjort. I 2013/2014 var det 61 300 personer som jaktet elg, og 44 200 som var ute etter 

hjort. (SSB1). 

 

 

Felt hjortevilt 

Det årlige jaktutbyttet for elg har i landssammenheng ligget mellom 30 og 40 000 dyr de siste 20 

årene.  Til sammenligning har utbyttet av hjort økt fra 15 000 til nær 40 000 dyr i samme periode. 

Rådyravskytningen har på sin side falt fra en topp på nær 59 000 felte dyr til et mer stabilt uttak på ca. 

30 000, mens avskytningen av villrein har ligget på ca. 5 000 i en periode, med ekstra lavt jaktuttak på 

Hardangervidda. De siste årene har dette nivået økt til 7944 felte Villrein i 2014 (SSB.no). 

 

 

Felt elg 

For jaktåret 2014/2015 ble det gitt tillatelse til å felle om lag 43 400 dyr totalt. Det er en nedgang på 

drøyt 1 300 dyr fra jaktåret før. Det ble felt 33 194 dyr og fellingsprosenten endte dermed på 77 %. 

 I 330 av landets 428 kommer var det åpnet for elgjakt sist jaktår, noe som tilsvarer 77 prosent av alle 

landets kommuner. (SSB 1). 
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I Buskerud og Telemark ble det felt henholdsvis 2 500 og 1 800 dyr i jaktåret 2014/2015, noe som 

utgjør en nedgang på 16 prosent fra det ene året til det andre. Hedmark er det største elgfylket, målt 

både i fellingstillatelser og antall felte dyr. I alt ble det gitt tillatelse til å felle 7 700 elg i Hedmark i 

jaktåret 2014/2015, og det er drøyt 800 færre enn jaktåret før. Totalt ble det felt i underkant av 6 200 

dyr i Hedmark, mot 6 900 året før. Det tilsvarer en nedgang på 11 prosent. Med unntak av tre 

kommuner ble det felt færre elg i alle Hedmarkskommunene. Etter Hedmark hadde Nord-Trøndelag 

og Nordland de høyeste fellingstallene med henholdsvis 5 500 og 3 600 felte dyr. Det innebærer en 

oppgang på 112 felte dyr i Nord-Trøndelag, men en nedgang på 55 felte dyr i Nordland. (SSB 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1  Antall felte elg i Norge 1913 – 2015 (SSB 1) 

 

Verdien av viltkjøtt 

Det årlige utbytte av viltkjøtt fra jakt har de siste årene ligget på 4 700 tonn elgkjøtt, 2 200 tonn 

hjortekjøtt, 400 tonn rådyrkjøtt og 200 tonn villreinkjøtt. Regnet i kroner og øre er det betydelige 

verdier knyttet til hjorteviltressursen. Kjøttverdien av alt vilt som ble felt i 2007 er beregnet til om lag 
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500 millioner kroner. Av dette utgjorde verdien av elgkjøttet rundt 300 millioner. For grunneierne er 

jaktutleie en viktig inntekt. I 2007 solgte norske skogeiere jaktrettigheter for 190 millioner kroner. 

I tillegg kommer inntekter fra hytteutleie og annen tilrettelegging for jegerne (SSB 2). 

 

Produktstrømmen for viltkjøtt 

Produktstrømmene for viltkjøtt varierer og det er flere alternative verdikjeder for kjøttet mellom 

skogen og forbrukeren. Spesielt ettersom mye av omsetningen går utenom organiserte ledd og gjerne 

direkte fra jeger til forbruker, eventuelt via en lokal slakter.  

 

 

 

Figur 2 Produktstrømmen for viltkjøtt (Aurbakken, C. m.fl. 2011) 
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3.2.   Markedsdrivere for viltkjøtt 

Både verden og Norge har en befolkningsvekst og ressursknapphet som gjør at produksjon av mat vil 

ha økende politisk oppmerksomhet i tiden fremover. FAO regner at man i 2050 må ha økt 

matproduksjonen med 70 % for å tilfredsstille etterspørselen fra en voksende befolkning med en 

generelt høyere kjøpekraft (FAO 2009). 

 

Med klimautfordringene, der produksjon av kjøtt er ett av problemene, er kjøtt fra vilt et alternativ som 

mange vil regne som karbonnøytralt. Også dyrehelse får større oppmerksomhet enn tidligere, fordi 

større tamdyrbesetninger og økende grad av industriell kjøttproduksjon utløser smitterisiko, fare for 

spredning av antibiotikaresistente bakterier mm. For kunder med høy grad av bevissthet rundt disse 

utfordringene og samtidig høy betalingsevne bør man kunne anta at viltkjøtt vil kunne etterspørres i 

økende grad. Norge er et velutviklet informasjonssamfunn med en gjennomsnittlig høyt utdannet 

befolkning og betydelig kjøpekraft. Dette tilsier sterk bevissthet rundt forhold knyttet til helse og miljø. 

Spesielt helsemessige aspekter som jo angår den enkelte kjøper kan slå ut i favør av viltkjøtt, og 

forsterkes av ulike utfordringer knyttet til alle typer tamdyr og sjømat fra oppdrettsnæring.       

 

Urbanisering og økende antall små husholdninger er en annen utviklingstrend. Urbaniseringen skjer 

dels fordi det er praktisk og komfortabelt, men også fordi det er en ønsket utvikling av hensyn til 

klima- og miljøhensyn. Økende antall små husholdninger skyldes flere parametere, herunder høyere 

levealder som øker antallet år uten barn i husholdningen, noe svakere økonomi som gir lavere 

fødselsrater, i tillegg til en økende andel enslige. Det antas i denne sammenheng at en økende andel 

kjøpere av viltkjøtt vil foretrekke produkter i små volumer og små forpakninger.  Kjøpekraften 

forventes samtidig generelt å være høy.  I 1958 utgjorde utgifter til mat og alkoholfrie drikkevarer i 

gjennomsnitt snaue 40 prosent av de totale utgiftene, mens matvareandelen i 2012 var nede i  

12 prosent (Holmøy & Lillegård 2014). 

 

Etisk forbruk 

Etterspørselen etter lokalprodusert og økologisk mat er stigende, spesielt i den vestlige verden. 

 I Norge oppleves det samme.  I takt med befolkningens økende interesse for ren, helseriktig, og 

bærekraftig mat, har omsetningen av økologiske varer økt de siste årene. Det er et politisk mål at  

15 % produksjonen og forbruket av mat skal være økologisk innen (LMD 2009). Selv om viltkjøtt ikke 

uten videre kan omsettes som økologisk vil den generelle oppfatningen av produktene sannsynligvis 

tilhøre denne kategorien sett fra forbrukerens ståsted. Matens opprinnelse påvirker stadig sterkere 

innkjøpsbeslutningen, en utvikling som særlig drives av medieoppslag rundt sykdommer og helserisiko 

knyttet til ulike konvensjonelle produkter fra fisk og fugl til storfe, sau og gris. I tillegg til dette vil 

oppmerksomheten rundt klimautfordringer og karbonavtrykk innenfor industriell kjøttproduksjon 

ytterligere påvirke forbrukeren i sine valg, på samme måte som den moralske oppfatningen av 

forholdet mellom fattige produsent- og rike importland. 
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Opplevelsesøkonomi (Exponomy) 

Dette er et utviklingstrekk som innebærer, som det ligger i navnet, en tilleggsdimensjon i form av en 

minneverdig opplevelse rundt selve varen. Opplevelsen er ofte knyttet til kvalitet fremfor kvantitet og 

tradisjon fremfor nyhet. Opplevelsesøkonomien forventes å øke kraftig i omfang (Pöyry 2014). 

 

 

Post-luksus økonomi 

Analytikere mener det er trekk i tiden som viser at forbrukerne i den rike delen av verden er i ferd med 

å endre sine kjøpevaner bort fra luksus og merkevarer. I Japan er dette synlig og kommer til uttrykk 

ved at tradisjonell Japans design foretrekkes fremfor vestlige luksusprodukter (Pöyry 2014). I Norge ser 

vi eksempelvis at det er sosialt akseptert og nærmest anerkjent å handle brukte klær.   

 

 

Opprinnelse – sporbarhet 

Hjortevilt assosieres av de fleste med skog og fjell – ren natur og rene produkter. Mange tilbydere av 

ulike produkter spiller på opphavsstedet til råvaren eller produksjonen. Bevissthet rundt opprinnelse 

for produkter er en viktig tilleggsverdi for viltkjøtt. At produktet har en historie som kan knyttes til et 

sted som representerer positive verdier for kundegruppen brukes bevisst i noen reiselivsbedrifter. 

Eksempelvis ved å presentere menyen og vise på kartet hvor elgen er skutt på eiendommen. “Ikke noe 

problem å sette elg på menyen lokalt men da må en vite hvor elgen kommer fra og at den er fra 

regionen og helst også hvilket jaktlag om mulig, her gjelder det å vite mest mulig om historien bak.” 

(Respondent M1) 

 

 

Norske forbrukertrender 

Verden fremstår langt mer utrygg i dag enn for bare få år tilbake. Samtidig er utviklingen i norsk 

økonomi nedadgående med fallende oljemarkeder og svekket kjøpekraft mot sentrale valutaer i 

verdenshandelen. Både reiser og kjøp av utenlandske varer kan forventes påvirket av dette, parallelt 

med at Norge som nasjon må intensivere arbeidet for å sikre opprettholdelse av velferden.  

At hverdagen generelt oppfattes noe mer utfordrende leder gjerne til økt oppmerksomhet på nære 

verdier. Dette kan gjerne dreie seg om nasjonale tradisjoner og kultur, som for norsk vedkommende 

ofte er knyttet til det naturnære.               
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4. Rammebetingelser  

For mange oppleves rammebetingelsene knyttet til omsetning av viltkjøtt krevende, eller de er rett og 

slett ikke kjent med gjeldende rammevilkår. Her følger en gjennomgang av noen av de viktigste 

rammevilkårene knyttet til omsetning av viltkjøtt og hva aktørene opplever som utfordringer og 

flaskehalser. 

 

 

4.1. Krav til kontroll ved omsetning av hjorteviltkjøtt 

Mattilsynet har ansvaret for matsikkerhet i Norge og at kravene til sporbarhet oppfylles. 

Animaliehygieneforskriften setter krav til at produkter av animalsk opprinnelse skal kontrolleres og 

godkjennes før det kan omsettes til konsum. Unntaket er «tilfeldig omsetning direkte til sluttforbruker» 

av små mengder viltlevende vilt eller kjøtt fra viltlevende vilt. Dette betyr ifølge Mattilsynet at en jeger 

kan omsette inntil ett dyr til den enkelte forbruker uten at Animaliehygieneforskriftens krav om 

kontroll kommer til anvendelse. For øvrig skal viltkjøtt være forskriftsmessig kontrollert. Hvis kjøttet 

f.eks. skal frembys til næringsmiddelvirksomhet eller bearbeides av jegeren i 

næringsmiddelvirksomhet, er det ifølge Mattilsynet en forutsetning at kjøttet er kontrollert, godkjent 

og stempelmerket av kjøttkontrollen. 

 

Feltkontrollør-ordningen 

Det er gjennom Animaliehygieneforskriften (Forskrift om særlige hygieneregler for næringsmidler av 

animalsk opprinnelse) som ble vedtatt 22.12.2008 og med ikrafttredelse 01.03.2010 åpnet for at 

personer som har gjennomgått opplæring og oppfyller kravene som vedkommende myndighet stiller 

til en kompetent jeger kan kontrollere/godkjenne hjorteviltkjøtt fra eget jaktlag for salg under visse 

forutsetninger. 

 

Det er utarbeidet en egen «Bransjestandard for feltkontroll av hjorteviltkjøtt» som kan lastes ned fra 

nettsidene til skogbrukets kursinstitutt - http://feltkontroll.skogkurs.no/  

 

Stempler 

Når Mattilsynets godkjenner hjorteviltkjøtt ved jaktlagets kontrollsted, benyttes kvadratisk stempel 

eller annen fastsatt merking. Bruksområdet for dette kjøttet er nå helt parallelt til det som følges av 

erklæring fra feltkontrollør. Når Mattilsynets godkjenner ved viltbehandlingsanlegg, benyttes ovalt 

stempel som gir kjøttet adgang til det åpne markedet og til eksport. 

 

Omsetning av kontrollert kjøtt 

Kravene til kontroll av hjorteviltkjøtt er avhengig av hvem som mottar kjøttet og hvordan det omsettes 

videre. 

 

 

http://feltkontroll.skogkurs.no/
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Tabell 1  Kontrollkrav avhenger av hvordan kjøttet skal omsettes (bransjestandard for 

feltkontroll av hjorteviltkjøtt) 

 

Omsetning Kontrollkrav 

Kjøtt til viltbehandlingsanlegg 
Krav om Mattilsynets godkjenning,  

gjerne etter erklæring fra feltkontrollør 

Kjøtt til lokal detaljist som leverer  

direkte til sluttbruker 

Krav om Mattilsynets godkjenning,  

eller erklæring fra feltkontrollør 

Kjøtt planmessig omsatt til sluttforbruker 
Krav om Mattilsynets godkjenning,  

eller erklæring fra feltkontrollør 

Kjøtt tilfeldig og direkte omsatt til 

sluttforbruker 

Ikke krev om kontroll, men større deler  

bør leveres med erklæring fra feltkontrollør 

 

 

Krav til registrering eller godkjenning av virksomhet for videreforedling 

Dersom et jaktlag/rettighetshaver skal selge hjorteviltkjøtt videreforedlet er det krav til at bedriften er 

godkjent eller registrert. Videreforedling omfatter også all oppdeling ut over grovpartering i åtte 

naturlige deler.  

 

 

Krav til godkjenning  

Dersom bedriften skal selge til andre enn direkte til sluttforbruker er det krav om at virksomheten skal 

godkjennes av mattilsynet.  

 

 

Krav til registrering  

Dersom man utelukkende selger direkte til sluttforbruker trenger virksomheten kun å registreres. 

Lokalene blir da ikke definert som formelt godkjent, men Mattilsynet fører allikevel tilsyn med 

virksomheten. Det er ingen mengdebegrensning på kjøttet så lenge det kun selges til sluttforbruker. 

Alt kjøttet må være feltkontrollert med erklæringer. 

 

Den som har registrert virksomheten er ansvarlig for driften som foregår der, men kan godt leie inn 

andre til å gjøre jobben, for eksempel en slakter til å foreta nedskjæringen. Flere virksomheter kan 

bruke de samme lokalene. Ansvaret for matproduksjonen som foregår der følger den som har 

registrert virksomheten, men vedkommende trenger ikke være personlig tilstede. 

 

 

Ingen krav til registrering eller godkjenning 

Ved salg av hele og halve dyr evt. grovpartert i inntil 8 naturlige deler er det ingen krav til registrering 

eller godkjenning av virksomheten. (Sluttforbruker kan da evt. selv kjøpe inn tjenester fra slakter til 

nedskjæring). 
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4.2. MVA på omsetning av hjorteviltkjøtt 

Ordningen med kompetent jeger/feltkontrollør gir kjøtt som er kontrollert en status som 

næringsmiddel, som igjen utløser mat-moms. Merverdiavgiftsreglene ved salg av elgkjøtt er diskutert 

med skatteetaten som er enig i denne forståelsen av merverdiavgiftsloven med utfyllende 

bestemmelser. 

 

 

Utmarksnæring og skatt 

Etter innføringen av ordningen med feltkontrollør for hjortvilt ble det en åpning for å kunne selge kjøtt 

fra hjortevilt med redusert merverdiavgift, fordi denne kontrollen endrer kjøttets status til 

næringsmiddel (jfr. Animialieforskriften).  

 

 

Redusert moms på mat 

I Norge er det redusert mva. sats 15 % på næringsmiddel som nevnt i merverdiavgiftsloven. Grensen 

for når en råvare blir definert som næringsmiddel er fra det tidspunkt den kan anses å være egnet til å 

konsumeres av mennesker, og dermed kunne anses som næringsmidler hvis de faktisk omsettes til 

slikt konsum. Generelt vil råvarer være næringsmidler når de oppfyller vilkårene i forskriften. I følge 

forskriften anses varer som næringsmidler dersom de har en kvalitet som gjør at de er egnet til å 

konsumeres av mennesker og de omsettes til slikt konsum. 

 

 

Definisjon av næringsmiddel 

Animalieforskriftens krav utdypes videre i Merverdiavgiftshåndboken om at kjøtt beregnet for konsum 

er underlagt en godkjennelsesordning. Det betyr at kjøtt normalt ikke blir ansett som næringsmiddel 

før det er godkjent. Når det gjelder undersøkelse av viltlevende dyr beskriver imidlertid 

Animaliehygieneforskriften at omsetning til lokal detaljist forutsetter kontroll av Mattilsynet eller 

kompetent jeger. 

 

Ettersom ordningen med kompetent jeger/feltkontrollør her er sidestilt med mattilsynet sin 

godkjenning, kan hjorteviltkjøtt godkjent av kompetent jeger selges som næringsmiddel til lokal 

detaljist på lik linje som kjøtt godkjent av mattilsynet. Dette innebærer at det er 15 prosent moms på 

salg av kjøtt kontrollert og godkjent enten av mattilsynet eller av feltkontrollør/kompetent jeger. 
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4.2.1. MVA-skille mellom omsetning av jakt og kjøtt 

Mange grunneier priser hjorteviltjakt etter antall kilo felt hjortvilt. Dette er ikke det samme som å selge 

feltkontrollert og godkjent hjorteviltkjøtt. Hjorteviltkjøtt godkjent av feltkontrollør kan selges med 

redusert MVA/matmoms (15 %) fordi kjøttet endrer status til næringsmiddel da det er godkjent. 

Godkjent næringsmiddel har redusert MVA sats. Dette betyr at mva. satsen avgjøres av hva som faktisk 

selges. Jakt priset i kilo kan derfor ikke selges til redusert MVA sats. For å kunne selge til redusert MVA 

sats må kjøttet som selges være feltkontrollert og godkjent. 

 

Et alternativ er å skille på kjøttverdi og opplevelsesverdien. Alt kjøtt må i så fall tilfalle rettighetshaver 

som så selger det videre igjen. Rettighetshaver kan igjen sikre seg ved å avtalefeste at jaktlaget 

forplikter seg til å kjøpe det kjøttet de skyter og at dette skal kontrolleres av feltkontrollør. Kjøtt som 

blir godkjent kan da selges med redusert MVA, mens kjøtt som ikke blir godkjent ikke kan selges med 

redusert mva. Bakdelen med denne løsning er at jaktlaget da ikke kan selge kjøttet videre fordi det blir 

et ledd for mye med tanke på mattilsynets krav til sporbarhet etc. 

 

 

4.2.2. MVA på jakt 

I utgangspunktet er omsetning av rett til jakt og fiske avgiftspliktig, jf. mval. § 3-11 (2) bokstav h. 

Departementet er imidlertid gitt hjemmel i tredje ledd for å unnta jakt og fiske fra avgiftsplikten, og i 

forskrift til merverdiavgiftsloven § 3-11-1 er omsetning av rett til jakt og fiske på statens grunn og i 

bygdeallmenninger unntatt avgiftsplikt. Fritaket er en oppfølging av vedtak etter tidligere 

merverdiavgiftslov § 70, og innebærer i praksis at det kun er private grunneiere som omfattes av 

avgiftsplikt på slik omsetning. Statlig eie gir uten videre fritak 

 

Spørsmålet om fullt fritak for merverdiavgift på jakt og fiske ble senest tatt opp i brev til Stortinget av 

13. januar 2012 fra representant Per Roar Bredvold, med svar fra Finansministeren av 23. januar 2012. 

Her åpner Finansministeren for at man skal se på rettstilstanden, og at departementet vil gjennomgå 

saken. Også i 2007 uttalte Finansministeren at spørsmålet om merverdiavgift i forhold til omsetning av 

jakt- og fiskekort trengte en gjennomgang, jf. svar til Svein Flåtten i Stortingets spørretime 14. februar 

2007. 

 

I brev av 15. juni 2011 har Finansdepartementet gitt Skattedirektoratet i oppgave å se på saken for evt. 

fritak av merverdiavgift på salgsinntekter fra jakt- og fiskerettigheter også for private grunneiere. 

Det har foreløpig ikke kommet noen avklaring fra skattedirektoratet og gjeldene regel er derfor at det 

er 25 % MVA på omsetning av rett til jakt og fiske. 
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4.3. Møtet med rammevilkårene 

Omfattende regelverk og retningslinjer for håndtering og salg av kjøtt kan være utfordrende for de 

som ønsker å starte småskala videreforedling av viltkjøtt. Regelverket er i mange tilfeller tilpasset 

industriell produksjon og lite tilpasset småskala bedrifter. I tillegg kan det være vanskelig å definere 

hvilke deler av regelverket man er omfattet av og hvilke deler som ikke gjelder. Her er det spesielt 

spørsmål rundt omfang, foredlingsgrad og eierskap til kjøttet som spiller inn. 

 

4.3.1. Jaktlag 1 

Her følger et eksempel på hvor uklart regelverket kan oppleves for et jaktlag. Jaktlaget er anonymisert 

og omtales heretter som jaktlaget. Jaktlaget her en godkjent kontrollplass for hjortevilt. Jaktlagets 

jegere benyttet tidligere de samme lokalene for nedskjæring av hjortevilt.   

 

 

Vedtak fra mattilsynets distriktskontor  

Mattilsynet var på kontrollplassen for å kontrollere vilt i oktober 2010 og på samme tidspunkt benyttet 

jaktlaget plassen til nedskjæring. Mattilsynet har i henhold til matloven §23 hjemmel til å føre tilsyn og 

fatte nødvendige vedtak for gjennomføring av bestemmelser gitt i medhold av loven. På bakgrunn av 

dette fattet mattilsynet følgende vedtak: «Virksomheten pålegges å opphøre aktiviteten som omfatter 

partering og kverning umiddelbart. Virksomheten er kun godkjent som kontrollsted for elg. Det skal 

ikke foregå annet aktivitet enn grovpartering av elg i store stykker, 6-8 deler totalt pr dyr.» 

Virksomheten er ikke registrert som detaljist, og mattilsynet vurderte aktiviteten til ikke å tilfredsstille 

regelverket.  

 

 

Klage fra jaktlaget  

Jaktlaget klaget på vedtaket og mener deres virksomhet ikke er i strid med regelverket. De beskriver at 

de kun leverer ut elgslaktene som hele eller halve dyr, og at de ikke ønsker å bli detaljist eller 

viltbehandlingsanlegg på nåværende tidspunkt. De spesifiserer at det eneste de har gjort er å la de 

som henter hele eller halve slakt få hjelp til den private parteringen eller fått lov til å utføre dette selv 

på jaktlagets plass. At dette skal få hygieniske konsekvenser for de hele kontrollerte slaktene som 

henger på plassen har de ikke forståelse for. De mener ansvaret for det slaktet som den enkelte jeger 

eller annen person selv skal konsumere er det kun han/henne som har, etter at dyret er overlevert 

halvt eller helt. 

 

 

Mattilsynets regionskontor sitt tilsvar på klagen 

Regionskontoret opprettholder distriktskontorets sitt vedtak. Regionskontoret spesifiserer at 

«Håndtering, herunder nedskjæring, saging og kverning av viltkjøtt i lokalene til viltkontrollstedet til 

privat konsum i husholdningen tilhørende jegere på jaktlaget, er ikke å anse som omsetning ettersom 
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samtlige eiere har rettmessig eierskap til kjøttet. Kravet i Animaliehygieneforskriftens §13 om at vilt kun 

kan omsettes som hele eller halve skrotter eller grovoppdelt får derfor ikke anvendelse av denne 

aktiviteten. Det går imidlertid frem av klagen at det omsettes viltkjøtt på stedet. Slik aktivitet er ikke å 

anse som privat og omfattes derfor av kravet i §13. Klager presiserer at viltet omsettes grovoppdelt og at 

videre håndtering av kjøttet på stedet, herunder nedskjæring og kverning etter at kjøttet har skiftet eier er 

opp til den enkelte og ikke i strid med regelverket. Regionskontoret bestrider ikke at kjøper av kjøttet kan 

håndtere dette som vedkommende ønsker, men slik håndtering må da foregå i kjøpers private 

husholdning. Viltkontrollstedet kan ikke ansees som den enkelte kjøpers private husholdning, og videre 

håndtering av det grovoppdelte viltkjøttet på stedet er derfor i strid med næringsmiddelregelverket.»  

 

Regionskontoret spesifiserer også at jegernes håndtering av viltkjøtt på kontrollstedet til privat 

konsum i egen husholdning må adskilles fra godkjent aktivitet (herunder oppdeling av viltet i inntil 

seks deler og omsetning av disse), enten i tid eller sted. Noe som innebærer at denne aktiviteten ikke 

kan foregå i samme tidsrom på samme sted som den aktiviteten viltkontrollstedet er godkjent for. 

Bakgrunnen for at aktivitetene må holdes adskilt er fare for forurensing av kjøttet.   

 

Jaktlag har bedt om utdyping av svaret fra mattilsynets regionskontor, men har foreløpig ikke fått svar. 

 

 

Bakgrunnen for at kun jegere på jaktlaget kan samarbeide om felles lokale for nedskjæring:  

Slik vi forstår regelverket og uttalelsen fra mattilsynets regionskontor er det viltkjøttets status som 

næringsmiddel eller ikke som er avgjørende for hva som reguleres av lovverket eller ikke. Bakgrunnen 

for at jegere kan samarbeide om lokaler for nedskjæring av sitt eget kjøtt er at dette er viltkjøtt eller 

næringsmiddel som ikke blir omsatt. En elg blir ikke til næringsmiddel før den er kontrollert av 

veterinær/mattilsynet eventuelt godkjent av feltkontrollør. Jegerne kjøper jakt og ikke elgkjøtt, og når 

de i ettertid skjærer ned viltet er det pr. definisjon ikke et næringsmiddel som har blitt omsatt.  

 

Kjøtt beregnet for konsum er underlagt en godkjennelsesordning, jf. forskrift 22. desember 2008 nr. 

1622 om særlige regler for gjennomføringen av offentlig kontroll av produkter av animalsk 

opprinnelse beregnet på konsum (Animaliekontrollforskriften). Det betyr at kjøtt normalt ikke blir 

ansett som næringsmiddel før det er godkjent. 

 

Det er omsetning av næringsmidler av animalsk opprinnelse som reguleres i forskrift 22. desember 

2008 nr. 1624 om særlige hygieneregler for næringsmidler av animalsk opprinnelse 

(Animaliehygieneforskriften). Forskriften omfatter ifølge § 15 imidlertid ikke «tilfeldig omsetning direkte 

til sluttforbruker» av små mengder viltlevende vilt eller kjøtt fra viltlevende vilt. Dette betyr ifølge 

Mattilsynet at en jeger kan omsette inntil ett dyr til den enkelte forbruker uten at 

Animaliehygieneforskriftens krav om kontroll kommer til anvendelse. For øvrig skal viltkjøtt være 

forskriftsmessig kontrollert. Hvis kjøttet f.eks. skal frembys til næringsmiddelvirksomhet eller 

bearbeides av jegeren i næringsmiddelvirksomhet, er det ifølge Mattilsynet en forutsetning at kjøttet 

er kontrollert, godkjent og stempelmerket av kjøttkontrollen. 
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Hva er tillatt på godkjent kontrollplass: 

Det ikke tillatt å skjære ned på kontrollplassen samtidig som den benyttes som kontrollplass. Når den 

benyttes som kontrollplass er kun den godkjente aktiviteten som er tillatt på stedet. Annen aktivitet på 

må skilles fra kontrollplassen i tid eller rom.  

 

 

Hvor går grensen for «privat håndtering» av eget kjøtt som ikke omfattes av 

næringsmiddelhygieneregelverket? 

For å få klarhet i dette har vi forespurt Mattilsynet for å få klarhet i paragrafene/artiklene som definerer 

omfanget av næringsmiddelhygieneregelverket. 

 

Mattilsynet skriver at: «Generelt er det jo slik at all matproduksjon og omsetning er regulert av dette 

regelverket, men så er, heldigvis og selvsagt, privat håndtering av mat unntatt». De viser videre til 

«artikkel 1 i vedlegg 853/2004 i Næringsmiddelhygieneforskriften» 

 

Mattilsynet svarer videre at det er privat håndtering av mat dersom «Det skal ikke foregå noen form for 

omsetning av elgkjøttet. Bestemmelsene i næringsmiddelhygieneforskriften vil dermed ikke gjelde for 

denne aktiviteten.» 

 

I artikkel 1 i vedlegg 853/2004 i Næringsmiddelhygieneforskriften er det beskrevet at forordningen 

ikke får anvendelse på blant annet «tilberedning, håndtering eller oppbevaring av næringsmidler i 

hjemmet til konsum i private husholdninger».  
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Figur 3  Artikkel 1 i vedlegg 853/2004 i Næringsmiddelhygieneforskriften (www.lovdata.no) 

 

 

 

 

Kapittel I 

Alminnelige bestemmelser 

 

Artikkel 1 Virkeområde 

 
1.  I denne forordning fastsettes det alminnelige regler for næringsmiddelhygiene som gjelder for 

driftsansvarlige for næringsmiddelforetak, idet det tas særlig hensyn til følgende prinsipper: 

 

a) Hovedansvaret for næringsmiddeltrygghet ligger hos driftsansvarlige for næringsmiddelforetak. 

b) Det er nødvendig å sikre næringsmiddeltrygghet i hele næringsmiddelkjeden fra og med 

primærproduksjonen. 

c) Det er viktig å opprettholde kjølekjeden for næringsmidler som ikke kan lagres trygt ved 

omgivelsestemperatur, særlig fryste næringsmidler. 

d) Allmenn gjennomføring av framgangsmåter basert på HACCP-prinsippene, bør sammen med 

anvendelse av god hygienepraksis øke ansvaret til driftsansvarlige for næringsmiddelforetak. 

e) Retningslinjer for god praksis er et verdifullt verktøy for at driftsansvarlige for 

næringsmiddelforetak i alle ledd i næringsmiddelkjeden skal kunne overholde hygienereglene 

for næringsmidler og anvende HACCP-prinsippene. 

f) Det er nødvendig å fastsette mikrobiologiske kriterier og krav til temperaturstyring basert på en 

vitenskapelig risikovurdering. 

g) Det er nødvendig å sikre at importerte næringsmidler oppfyller minst samme hygienestandard 

som næringsmidler produsert i EØS-statene, eller en likeverdig standard. 

h) Denne forordning får anvendelse på alle ledd i produksjonen, bearbeidingen og distribusjonen 

av næringsmidler og på eksport, uten å berøre mer spesifikke krav til næringsmiddelhygiene. 

 

2.  Denne forordning får ikke anvendelse på: 

 

a) primærproduksjon til bruk i private husholdninger, 

b) tilberedning, håndtering eller oppbevaring av næringsmidler i hjemmet til konsum i private 

husholdninger, 

c) produsentens direkte levering av små mengder råvarer til sluttforbrukeren eller til lokale 

detaljister som leverer direkte til sluttforbrukeren, 

d) innsamlingssentraler og garverier som omfattes av definisjonen næringsmiddelforetak bare 

fordi de håndterer råstoff til produksjon av gelatin eller kollagen. 

 

3.  EØS-statene skal i sin nasjonale lovgivning fastsette regler for aktivitetene nevnt i nr. 2 bokstav c).  

Disse nasjonale reglene skal sikre at målene i denne forordning oppnås. 
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Mattilsynet sin representant 1 utaler at:  

«Å regulere hva folk gjør med sin egen mat i sine egne hjem faller naturlig nok utenfor regelverket. 

Mattilsynet tolker det ikke strikt slik at mattilberedningen kun kan foregå innendørs i eget hjem for å 

falle inn i dette unntaket. Om man tar maten med på tur, til en venn eller et tilfeldig annet sted faller det 

fremdeles inn under dette unntaket. 

 

Men, dersom jaktlaget baserer seg på å selge hele eller halve dyr til sluttforbrukeren og samtidig tilbyr 

utlån/leie av lokaler til nedskjæring, må lokalene være registrert hos Mattilsynet og følge minstekravene 

til lokaler, utstyr, renhold etc.» 

 

 

Hvilke regler gjelder for innleid skjærehjelp? 

Selv kan man skjære ned sin egen elg til eget bruk hvor man vil, men hvordan er regelverket dersom 

man leier inn hjelp til å skjære ned sin egen elg? Må nedskjæringen da gjøres i godkjente eller 

registrerte lokaler? Hva om man får hjelp av en venn som ikke er slakter, men har god erfaring med å 

skjære ned uten at vedkommende tar betalt for dette? 

 

Mattilsynets Representant 1 viser til at reglene for innleid hjelp er omfattet av næringsmiddel-

hygieneregelverket. «Imidlertid vil den innleide hjelperen være underlagt bestemmelsene i matloven og 

på den måten ha et ansvar for at det han/hun driver med ikke gjør maten utrygg. Dette dersom han/hun 

driver med denne nedskjæringstjenesten i mer enn et helt minimalt omfang.» 

 

 

Regler for felles slakterom 

Hvis et jaktlag har et slakterom som de benytter til å skjære ned sine egne elg til eget privat bruk, kan 

de da la andre bruke det samme slakterommet til å skjære ned sin egen elg til sitt eget private bruk 

selv om slakterommet ikke er godkjent eller registrert?  

 

Mattilsynet viser til at det er omfanget som vil avgjøre hva som er grensen her. «Dersom utlånet av 

slakterommet får et stort omfang, slik at det får mer karakter av en virksomhet, kan det hende en må 

vurdere om dette likevel ligger innenfor virkeområdet til næringsmiddelhygiene forskriften.» 

 

Dette underbygger de tilbakemeldingene vi får fra tiltakshavere. Deler av regelverket gir rom for 

betydelig grad av skjønnsutøvelse og er vanskelig å forholde seg til når man vurderer å investere i 

foredlingslokaler. 
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4.3.2. Gründere og satsing på elg i Trysil  

 

Jaktguide som ønsket å videreforedle elgkjøtt 

Han leide jaktterreng i Trysil i 2013 for å tilby tilrettelagt guidet elgjakt. Gjestene betalte for 

jaktopplevelsene og han satt de igjen med en betydelig mengde elgkjøtt som han solgte. For å få fart 

på salget og å øke verdiskapingen var det da et ønske om å videreforedle elgkjøttet selv. Dette utløser 

krav om registrering eller godkjenning. Han vurderte derfor å oppgradere slaktelokalene sine, slik at de 

skulle tilfredsstille gjeldene regelverk. Henvendelse ble rettet til mattilsynet for å få veiledning om 

hvordan lokalene bør utformes. Dette var det ikke mulig bistand å få fra Mattilsynet, som henviste til 

regelverket og sa han kunne bygge ut i fra dette. Mattilsynet ville deretter vurdere og evt. godkjenne i 

ettertid. Samtidig er vi kjent med eksempler på det motsatte. Der oppleves Mattilsynet som en 

behjelpelig støttespiller underveis i oppbyggingen. I intervju med representant fra Mattilsynet ble 

denne forespurt om det kunne tenkes at tilsynet bidro i selve planleggingen.  

 

«Vi har ikke lov til å fungere som konsulenter i slike sammenhenger. Dette er tjenester som tilbys av en 

rekke private aktører og vi skal naturligvis ikke ta opp konkurransen med disse. Når det er sagt ville det 

også være helt feil hvis vi som offentlig instans først kom med løsningen for så å godkjenne. Derimot har 

vi plikt til å veilede i forhold til regelverket, noe vi naturligvis gjør.» (Representant 2 fra Mattilsynet)    

 

De undersøkelsene vi har gjort viser at forventningene til Mattilsynet som veilednings- og 

kontrollinstans er svært varierende. Samtidig vil den mellommenneskelige kjemien mellom to parter 

arte seg ulikt og påvirke hvordan tiltakshaver og myndighetsperson fyller sine profesjonelle roller. 

Dersom forventningen fra tiltakshavers side er at Mattilsynets representant skal fungere som gratis 

konsulent for så å godkjenne sine egne planer så oppstår det lett konflikt. Hvis forventningen derimot 

er faglige råd i forhold til regelverket, er dette i helt i tråd med Mattilsynets plikter, og skaper grunnlag 

for fruktbar dialog. I intervjuer med ulike tiltakshavere for etablering av virksomheter med 

matbearbeiding og servering, er gjennomgangstonen at kommunikasjonen med Mattilsynet har 

fungert godt og at suksesskriteriet synes å være dialog fra første øyeblikk i planfasen.    

 

 

4.3.3. Oppsummering 

Kompleksiteten i regelverket gjør det er vanskelig overførbart til en praktisk virkelighet.  

Det er i tillegg betydelig rom i for misforståelser og feiltolkninger. Det er dessuten små nyanser i 

måten problemstillinger håndteres på, eksempelvis ut fra hvor eierskapet til kjøttet ligger, og hvor i 

prosessen det bytter eier. Dette påvirker hva som er gjeldende regelverk i det enkelte tilfellet.  

 

Eksemplene ovenfor viser kompleksiteten i regelverket, og hvor vanskelig det kan være for jaktlagene 

å vurdere og tolke dette riktig.  
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Konflikter mellom den som vil utvikle et viltslakteri og Mattilsynet som kontrollinstans kan lett oppstå 

fordi de to partene har ulik forventning og oppfatning av hverandres rolle.  

 

Selv om regelverket oppfattes komplisert er det betydelig rom for utøvelse av skjønn fra Mattilsynets 

side. Den overordnede målsettingen er etter vår fortolkning å utvise sunt faglig forankret skjønn i det 

enkelte tilfellet. Intervjuene vi har gjennomført tilser også at tiltakshavernes manglende rolleforståelse 

som profesjonelle næringsmiddelaktører i noen tilfeller må tilskrives ansvaret for at konflikter oppstår 

og prosjekter skrinlegges.    

 

Mattilsynets representant 1 utaler at: «Hensikten med regelverket er å gi trygg mat av god hygienisk 

kvalitet. Derfor er det slik at lokaler som benyttes til matproduksjon, og aktiviteten i slike rom er 

underlagt hygieneregelverket. For enkel aktivitet, slik som nedskjæring av viltkjøtt, er reglene enkle og 

det kreves ikke mye. Mange jaktlag ville gjort lurt i å registrere sine lokaler, da dette gir store 

muligheter for omsetting av nedskåret kjøtt og dermed økt verdiskapning, og ikke så stort behov for å 

tøye grensene i regelverket». 

 

 

Her følger noen hovedpunkter fra regelverket: 

 

 Jegere kan i utgangspunktet skjære ned eget kjøtt hvor de vil. Når de kjøper jakt og ender opp 

med elgkjøtt er det definisjonsmessig ikke et næringsmiddel som har blitt omsatt. 

 

 En innleid hjelper til nedskjæring vil være underlagt bestemmelsen i matloven om 

mattrygghet. Dette innebærer at næringsmiddelregelverkets bestemmelser må følges. 

 

 Utlån av slakterom kan gjøres dersom omfanget ikke blir for stort 

 

o Dersom jaktlaget baserer seg på å selge hele eller halve dyr til sluttforbrukeren og 

samtidig tilby utlån/leie av lokaler til nedskjæring, må lokalene være registrert hos 

Mattilsynet og følge minstekravene til lokaler, utstyr, renhold etc. 

 

 Mange jaktlag ville gjort lurt i å registrere sine lokaler. Dette gir store muligheter for 

omsetning av nedskåret kjøtt og dermed økt verdiskapning. En tilleggseffekt er at man fjerner 

behovet noen har for å tøye grensene i regelverket. 

 

 

Vi ser et behov for økt veiledning til grunneiere/jaktlag som ønsker å øke verdiskapingen fra hjortevilt 

ved å skjære ned kjøttet og videreforedle selv. For å sikre god kvalitet og sikker mat syntes det å være 

behov for å utvikle kurs og med kursmateriell som tar for seg reglene, bakgrunnen for reglene og 

hvordan man kan etablere lokaler og evt. virksomhet som tilfredsstiller reglene. Gjennom kursing øker 

man kompetansen til deltakeren og man bevisstgjør dem i forholdet til sikker mat. 
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4.4. Omsetning av viltkjøtt og matsikkerhet  

 

De ulike verdikjedene innenfor kjøttbransjen er i stor grad sammenfallende og behandles relativt likt 

av fagmyndighetene. Alle ledd i produksjonen er sterkt regulert og fulgt opp med løpende kontroll 

med sanksjonsmuligheter. Dette gjelder like fra dyrehold og transport til slakteri og videreforedling. 

Norsk kjøtt har gjennomgående høy kvalitet fra begynnelse til slutt i verdikjeden.  

 

Viltkjøtt er i utgangspunktet en delikatesse som lett blir forringet dersom det ikke behandles riktig. Det 

er derfor viktig at jegeren har både utstyr og kunnskap til å ta vare på kjøttet. Naturligvis slik at man 

unngår alvorlig skade på kjøttet, men også for å løfte kvaliteten og dermed omdømmet for viltkjøttet.  

Det er en viss risiko for at kjøttet kan påføres skade på ulike stadier fra det er skutt og vommet ut, via 

håndtering og transport til mørning, partering og videre foredling.   

 

 Omsetning av viltkjøtt er underlagt næringsmiddelregelverket og Mattilsynet er offentlig 

tilsyns- og kontrollorgan.  

 Mattilsynet er et statlig, landsdekkende forvaltingsorgan som er med på å sikre forbrukerne 

trygg mat og trygt drikkevann. Mattilsynet skal fremme folke-, plante-, fiske- og dyrehelse, 

miljøvennlig produksjon og etisk forsvarlig hold av fisk og dyr.  

 Mattilsynet har også oppgaver knyttet til kosmetikk og legemiddel og fører tilsyn med 

dyrehelsepersonell.  

 Mattilsynet sine roller er å utarbeide framlegg til, forvalte og rettlede om regelverk, føre et 

risikobasert tilsyn, formidle informasjon og kunnskap og ha beredskap. (Mattilsynet.no) 

 

Ved innføringen av nytt regelverk ble det for noen år siden innarbeidet enkelte endringer i retning av 

et mer kompetansebasert rammeverk. 

 

«For noen år siden skulle det være 4 grader. Det skulle være det ene og det skulle være det andre. Det 

var enkelt å forholde seg til, men kanskje vanskelig å forholde seg til for å oppnå noe, og noen vil vel 

påstå at det var litt «over-kill». Så har nyere regelverkstype, som hygienepakka fra EU kommet, og da 

kommer det andre ord inn igjen som er mere «godt nok» osv. Fordelen er at det er flere måter og type 

tiltak som er godt nok. Men det krever samtidig mere kompetanse både av de som driver og blant de som 

skal føre tilsyn. Fordi kjøttforedler må da kunne si at dette er godt nok fordi jeg erfarer og ser at det er 

slik og slik. Derfor gjør jeg det på denne måten, som løser problemet. Regelverket har blitt mere 

kompetansebasert.» (Representant 3 fra Mattilsynet)  
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Eksempel på utfordring: 

 

«Det kjøttet som skal bli kjøttdeig burde 

kvernes dag en eller to, mens det som 

skal bli biffer burde bli hengt eller 

vakuumert og lagt på kjølen. Så her er 

det snakk om kompetanse. De som drar 

inn elgen etter 14 dager når den er mør 

har en utfordring med det kvernede 

kjøttet sitt. I hvert fall som salg som 

ferskvare, fordi det har kort holdbarhet.» 

(Representant 3 fra Mattilsynet) 

 

Fra nisseproduksjon til nisjeproduksjon 

Kompetanse er et nøkkelord i småskala foredling. “Mange ønsker å begynne med noe og ser seg om 

etter muligheter, og der er veldig bra. Og så er det et sprik i kompetansen selv om du kan finne en liste 

over hva som skal til med et forslag om glatte blanke flater med stål og plater i et behandlingsrom.  

Det hjelper ikke om renholdet ikke er bra nok.” (Representant 3 fra Mattilsynet) 

 

Kursing i regelverk knyttet til småskala foredling og hvordan produsentene kan legge opp 

produksjonslinja vil være veldig fordelaktig. “Kursing tror jeg er veldig bra, noe vi hører svært ofte ute 

fra vår inspektører at det er et skrikende behov for kompetanse. Her kan nesten alle lage mat,  

men få vet hvor det kan gå galt. Det er mye som kan gå galt om man ikke har riktig kunnskap. “ 

(Representant 3 fra Mattilsynet) 

 

Desto mer kjøttet deles desto større er risikoen for 

at noe kan gå galt.  

 

«I utgangspunktet er et kjøttstykke rent. Dersom det 

er bakterier inne i et kjøttstykke har dyret hatt 

blodforgiftning og vært dårlig. Det er stor forskjell 

på grad av risiko fra hele kjøttstykker og til kvernede 

produkter. Det har med muligheten for innblanding 

av urenheter. Kvernede produkter har mye større 

overflate som kan forurenses av bakterier. Og man 

får da en enorm effekt av bakterier og urenheter på 

kvernet kjøtt.» (Representant 3 fra Mattilsynet) 
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4.4.1. Relevant regelverk 

Den som ønsker å videreforedle viltkjøtt har et omfattende regelverk å forholde seg til. Regelverket 

stiller blant annet en rekke krav til lokaler og internkontroll for registreringspliktige og 

godkjenningspliktige virksomheter. Lover og forskrifter med forordninger utgjør over 600 sider. 

Nedenfor følger en oversikt over lover og forskrifter (pr. jan 2016) som kan være relevante.  

 

Lover: 

 

• Lov om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven)  

 https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2003-12-19-124 

 

Forskrifter: 

 

• Forskrift om matinformasjon til forbrukerne (Matinformasjonsforskriften) 

 https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2014-11-28-1497  

 

• Forskrift om særlige hygieneregler for næringsmidler av animalsk opprinnelse 

(Animaliehygieneforskriften) 

 https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2008-12-22-1624/*#* 

 

• Forskrift om næringsmiddelhygiene (næringsmiddelhygieneforskriften) 

 https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2008-12-22-1623 

 

• Forskrift om allmenne prinsipper og krav i næringsmiddelregelverket (Matlovsforskriften) 

 https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2008-12-22-1620 

 

• Forskrift om vannforsyning og drikkevann (Drikkevannsforskriften) 

 https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2001-12-04-1372 

 

• Forskrift om internkontroll for å oppfylle næringsmiddellovgivningen 

 https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1994-12-15-1187 

 

• Forskrift om materialer og gjenstander i kontakt med næringsmidler (Matkontaktforskriften)  

 https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1993-12-21-1381 

 

• Forskrift om tilsetningsstoffer til næringsmidler 

 https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2011-06-06-668/*#* 

 

• Forskrift om særlige regler for gjennomføringen av offentlig kontroll av produkter av animalsk 

opprinnelse beregnet på konsum (Animaliekontrollforskriften) 

 https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2008-12-22-1622 

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2003-12-19-124
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2014-11-28-1497
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2008-12-22-1624/*#*
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2008-12-22-1623
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2008-12-22-1620
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2001-12-04-1372
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1994-12-15-1187
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1993-12-21-1381
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2011-06-06-668/*#*
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2008-12-22-1622
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4.4.2. Anbefalinger 

 

 Dette regelverket er omfattende og dessuten situasjonsavhengige. Vår konklusjon er at 

utarbeidelse av et formelt kursopplegg i samarbeid mellom næring og offentlige myndigheter 

synes å være mest hensiktsmessig. 

 

 Vi mener også at det burde utarbeides en praktisk veileder for hvordan man kan tilrettelegge 

lokaler og drive en småskala foredlingsbedrift. Arbeidet bør foregå i samarbeid mellom 

Mattilsynet og næringen, for å sikre at resultatet er i tråd med forskriftene og samtidig 

relevant for målgruppen. Dette kan også være viktig litteratur i et kursopplegg. 

 

 Det er mange som ikke er klar over til registreringskravet for småskala foredling.  

Krav og veiledning for registrering burde bli gjort bedre kjent og evt. forenkles. 

 

 Det etterlyses også økt smidighet fra Mattilsynets side i forhold til å bistå for å løse 

utfordringer.   Eksempelvis økt innsats for kontroll av viltkjøtt de første helgene i elgjakta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

NORSKOG Rapport 2016 - 1 • Norsk viltkjøtt – helt eller stykkevis og delt?  - 24 - 

5. Organiseringsmuligheter for omsetning av hjorteviltkjøtt 

 

Direktesalg av hjorteviltkjøtt er gjerne lite tilpasset fremtidens kunder og hva den moderne forbruker 

ønsker å kjøpe. Mange jaktlag har med varierende resultater prøvd ulike tilnærminger for salg av 

hjortviltkjøtt direkte til sluttforbruker. Dagens kunder har helt andre krav til produktene enn for relativt 

kort tid tilbake. Det er gjort mange forsøk på verdiskaping knyttet til hjorteviltkjøtt på eiendomsnivå 

med noe varierende resultater. De som synes å lykkes best har en fast portefølje av privatkunder, som 

kjøper hele/halve dyr (evt. 10 - 20 kilos pakker), som skjæres ned og gjerne vakuumpakkes i egnede 

størrelser.  

 

Den enkelte grunneier eller jaktlag kan ha vanskeligheter med å forsvare investeringer i lokaler og 

utstyr for å henvende seg til sluttforbrukeren alene. Det vil derfor ofte kreves en hensiktsmessig 

organisering for å lykkes. Ulike former for organisering og samarbeid blant tilbyderne og med 

nedskjæringsbedrifter kan gjøre det enklere å tilpasse seg på et akseptabelt nivå.  

 

Vi har hovedsakelig sett på to ulike former for organisering. Dette på langs og på tvers av verdikjeden. 

I det første tilfellet dreier det seg om samarbeid mellom jeger/grunneier og 

slakter/nedskjæringsbedrift. Den andre løsningen er et samarbeid mellom grunneiere. 
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5.1. Samarbeid på langs av verdikjeden 

 

5.1.1. Jeger/grunneiers erfaringer 

 

Det meste av viltkjøttet i Norge håndteres på jaktlags- eller eiendomsnivå. Jegerne benytter mye selv 

og det overskytende kjøttet selges gjerne videre til venner og familie. Vi har her tatt for oss noen 

eiendommer og kartlagt hvordan de har valgt å organisere sin omsetning av elgkjøtt. Dette kan være 

eksempler som kan vurderes også av andre jaktlag/grunneiere. 

 

 

Behandling og salg av elgkjøtt fra eiendom 1 

 

Eiendommen er an skogeiendom med ca. 43.000 da. skog og utmarksareal. Eiendommen er et sameie 

organisert som et ansvarlig selskap. Det er lang tradisjon for elgjakt på eiendommen. Eiendommen har 

to personer ansatt på full tid, en person ansatt i 40 % stilling pluss, innleid bestyrerfunksjon..  

 

Tradisjonelt har det vært felt ett dyr pr. 2000 da på eiendommen, samlet 20 – 22 dyr. Åtte av dyrene er 

felt på utleieterreng, av jaktlag som leier terreng på vanlig måte og som overtar de felte dyrene.  De 

gjenværende 12 – 14 dyrene har eiendommen med egne jegere og ansatte tatt seg av.  En vesentlig 

andel av dette kjøttet har blitt solgt. Tradisjonelt har kjøttsalget skjedd i form av hele og halve dyr.   

Erfaringsmessig har salg av slakt på denne måten, til faste kjøpere og bekjentskapskrets til jeger, vært 

problemfritt. Det er imidlertid registrert en klar endring i kjøpsinteressen, særlig de siste 10 år, og i 

økende grad. Endringen har gått ut på: 

 

• Stadig færre kjøpere er interessert i å kjøpe hele og halve dyr, for så å dele opp selv. 

 

• Stadig flere uttrykker at de godt kan tenke seg å kjøpe noe elgkjøtt, men de har ikke kunnskap 

om oppdeling av kjøtt, og de har heller ikke lagringskapasitet til vesentlig mer enn 10 kg. 

 

• Stadig fler spør om mulig blyforgiftning av kjøttet. 

 

Som følge av dette har Eiendom 1 gjort følgende tilpasninger for å møte utviklingen i markedet og 

kundenes forventninger:    

 

«I stedet for å forsøke å overbevise kunder om at det ikke farlig med bly fra jaktammunisjon, benytter vi 

blyfri ammunisjon. Det er litt dyrere enn annen jaktammunisjon, men fungerer helt greit.»  

(Respondent J1) 
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De har gjennom noen tid bygget opp et enkelt og relativt rimelig, men allikevel funksjonelt anlegg for 

behandling av kjøtt. Dette er bygget opp i en eldre bygning på eiendommen der det er: 

 

• Tilgang til rent vann for godt renhold 

 

• Støpt gulv med sluk 

 

• Kjølerom for hele hengende dyr 

 

• Skinne i taket for hengende transport av hele dyr 

 

• Fryserom 

 

• Profesjonell kjøttkvern 

 

• Kjøttsager (båndsag og bajonettsag) 

 

• Vakuumpakkemaskin 

 

• Posepakkemaskin 

 

Hensikten med dette er at egne ansatte kan skjære ned dyreskrottene og pakke kjøtt. Eiendommen 

kan da selge både assorterte pakker på 10 kg, med en fordeling av alle typer kjøtt. Spesifikke kvaliteter 

til graderte priser kan også tilbys, avhengig av hvilke kjøttkvaliteter som ønskes.  

 

Dette er et anlegg som har relativt kort brukstid per år. Det er vurdert som vesentlig å holde 

kostandene nede og få lavest mulig faste kostander fra anlegget.  Anlegget er bygget opp noe over 

tid, og basert på en vesentlig andel innkjøpt brukt utstyr.   

 

For eiendommen gir dette sikrere salg av kjøttet.     

 

«Kjøttskjæring med egen ansatte går noe saktere enn med helprofesjonelle slaktere, men vi har aldri fått 

klager på oppdeling kvalitet på skjærejobben. De ansatte har gått kurs i kjøtthåndtering og 

egengodkjenning av kjøtt.  For eiendommen som har kapasitet på egne ansatte styrker dette 

sysselsettingsgrunnlaget.» (Respondent J1) 

 

Erfaringen med å selge til graderte priser er noe blandet. Det er benyttet følgende priser: 

 

Priser 

Når det selges i mindre kvantum er det benyttet graderte priser, som inkluderer arbeid med skjæring 

og pakking og svinn. I tillegg er prisene gradert etter kvalitet på kjøttet, slik at prisene da blir i 

intervallet 85 – 310 kr/kg.  



 

NORSKOG Rapport 2016 - 1 • Norsk viltkjøtt – helt eller stykkevis og delt?  - 27 - 

Eiendommen sine priser for salg av elgkjøtt har vært (inkl. 15% MVA): 85 kr/kg for hele og halve dyr.  

 

 

Ferdigpakket elgkjøtt   

Indre- og ytrefilet 310 kr pr kg 

Alle andre steiker 205 kr pr kg 

Grytekjøtt 155 kr pr kg 

Karbonadedeig 130 kr pr kg 

Suppekjøtt m/bein 100 kr pr kg 

   

Assortert utvalg av elgkjøtt, ferdig pakket 155 kr pr kg 

         

 

«Så fremt vi kan selge hele og halve dyr til 85 kr/kg, vurderes dette som det mest lønnsomme. Om vi 

må selge hele dyr til eksterne slakterier vil vi oppnå en vesentlig lavere pris. Da antas prisene vi kan 

oppnå ved egen pakking og direktesalg, som totalt sett bedre for eiendommen». 

 

Erfaringen med prisdifferensieringen er at den sannsynligvis er for liten. Det oppfattes fortsatt som 

lettest å selge steiker og fileter.  

 

Risiko 

Strategien på eiendommen er etablert i perioden 2010 – 2012. Dette var i en periode hvor de følte at 

de hadde god kontroll på viltstammen, med en års-sikker avskyting.  De to siste årene med fast 

etablering av ulv i nærområdet, er avskytingen redusert med ca. 70 - 80 %.  I den situasjon de nå har 

på eiendommen er etterspørselen fra jegerne selv og faste kunder som ønsker hele og halve dyr, 

tilstrekkelig i forhold til hva de kan levere.   

 

Markedsføring 

Eiendommen har ikke gjort noen spesielle fremstøt på markedsføring. En del er brukt selv, videre er 

det solgt til venner og kjente av ansatte på eiendommen. Ryktet har spredd seg og nye kjøpere har 

kommet til. 
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Behandling og salg av elgkjøtt fra eiendom 2 

 

Det ble I 2015 felt 13 elg på Eiendommen. Eiendommen har en person ansatt under sesongen på ca. 

20 % stilling, som tar seg av all skjæring av kjøtt. Foruten elgkjøttet fra egen eiendom, så skjæres det 

også ned for andre, bla en bonde med økologisk kalv, og en del andre jaktlag. Nedskjæring skjer i 

lokaler tilhørende Eiendommen. Det er et rom som har blitt "innredet" til slakteri, der det blant annet 

finns kvern for kjøttdeig, og en maskin for vakuumpakking. Rommet ligger i direkte tilknytning til 

kjølerommet der slaktet henges. Virksomheten er godkjent av Mattilsynet og det føres blant annet en 

loggbok over hva som skjæres av dyr. 

 

Det elgkjøttet som ikke blir kjøpt av eierne og deres familier, selges til andre privatpersoner. Denne 

gruppen er i stor grad faste kunder som kommer igjen år etter år. Kjøttet selges i pakker på ca. 20 kg, 

der hver pakke inneholder forskjellige mindre vakuumpakkede og merkede deler som steker, biffkjøtt, 

grytebiter, karbonadedeig etc. (indrefileten inngår ikke). Det er en og samme kilopris for hele pakken, 

kr 150,- inkl. mva. 

 

 

 

Behandling og salg av elgkjøtt fra eiendom 3 

 

Eiendommen har valgt en løsning der det aller meste av elgen sendes til Smedstuen gård. Smedstuen 

kjøper 90 % av elgene mens de resterende 10 % skjæres ned av Smedstuen og leveres tilbake til 

jegere. Alternativt selges direkte til sluttforbruker. Disse går i samme forsendelse til Smedstuen, men 

sorteres deretter ut fra om de skal videreselges av Smedstuen eller leveres bearbeidet tilbake. 

Sluttforbruker kjøper da hele dyr og betaler for elgen direkte til grunneier. Kunden betaler selv 

Smedstuen for nedskjærings-jobben. Kunden henter kjøttet ferdig partert og vakuumpakket hos 

Smedstuen. 

 

«Alle man møter i nærområdet vårt synes det er spennende med viltkjøtt, men ettersom 

viltforendlingsanlegget betaler bra og dette er en smidig løsning velger vi heller den. Det er mye mindre 

jobb med det. Tidligere vurderte vi å jobbe hardere for å øke direktesalget til sluttforbruker, men nå som 

viltforedlingsanleggene har økt prisen levere vi heller dit. Det er kun pris det går på.» (Respondent J3) 

 

Eiendommen er fornøyd med løsningen og mener Smedstuen gård funnet en funksjonell løsning med 

tanke på at de både kjøper elg og tilbyr nedskjæringstjenester for tilbakelevering. 

 

Arbeidsmengden er en viktig faktor som spiller inn Det samme er forutsigbarheten for at man får solgt 

alt kjøttet. Det er derfor ønskelig å kun selge hele eller halve dyr. Dette er noe som ofte kan bli mye 

kjøtt for den moderne forbrukeren. «Ved å tilby halve eller hele dyr er det mange som ikke har noe 

forhold til det. Og når jeg sa hvor mye kjøtt det var så fikk de helt sjokk. Dersom man skal tilfredsstille et 

sånt marked må man selge i mindre forpakninger.» (Respondent J3) 

 



 

NORSKOG Rapport 2016 - 1 • Norsk viltkjøtt – helt eller stykkevis og delt?  - 29 - 

Behandling og salg av elgkjøtt fra eiendom 4  

 

Eiendommen har egne ansatte i bedriften som slakter, skjærer ned og pakker elgen i jaktsesongen.  

De har eget slakte- og parteringsrom. Kjøttet pakkes med navn på delene og egen logo.  

Deretter legges de emballerte varene på kjølerom til mørning eventuelt nedfrysing før utdeling.  

 

Anlegget de bruker er godkjent av mattilsynet til nedskjæring. Det foretas kontroller med jevne 

mellomrom, da vannkvalitet og lokaler vurderes. 

 

«Vi kan ikke videreforedle noe mer enn nedskjæring, og vi må selge direkte til sluttforbruker.» 

(Respondent J4) 

 

Det er stort sett 10 kg pakker som selges. (5 kg kvernet, en steik og litt biffkjøtt og grytekjøtt. Filetene 

er ikke i disse pakkene da eiendommene benytter disse selv). Prisen for disse kassene har ligget på kr 

1500,-. «Vi har solgt brukbart av disse kassene de siste årene. Folk er glade for at vi går ut og tilbyr 

elgkjøtt, for ellers er det litt sånn at man må ha kontakter på bygda for å få tak i kjøtt.» (Respondent J4) 

 

De fleste henter på eiendommen, eller de kan hente hjemme hos en av de ansatte som tar det med 

seg og leverer ut. «Det er noe arbeid med dette, men det er økonomi i å selge i 10 kg pakker. Vi hadde 

fått mye lavere pris om vi skulle solgt hele dyr til slakterier.» (Respondent J4) 

 

På eiendommen felles det om lag 40 elg i året i egen regi. De ansatte ved eiendommen henter elgen i 

skogen når kunden har skutt, og de har som nevnt også egne ansatte som slakter og skjærer ned. 

 

Markedsføringen er gjort lokalt. «Vi har annonsert det i lokalavisa og på nettsida. Det er stort sett de 

samme hvert år og noen nye. Jeg har følelsen av at det er lokalavisa som har gitt best respons. Vi 

averterer, hvorpå folk setter seg på liste hos oss og vi ringer etter hvert. Vi lover ingenting ettersom vi 

ikke vet hvor mye det blir, så det er førstemann til mølla.» (Respondent J4) 

 

De mener at nøkkelelementer for å lykkes er «å sørge for at det man tilbyr er av ordentlig kvalitet og 

riktig frambydd. Når det de får ser ordentlig ut, smaker bra og gir gode opplevelser kommer de tilbake.» 

(Respondent J4) 
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Behandling og salg av elgkjøtt fra eiendom 5 

 

På eiendommen skytes det 6 - 7 elg pr. år og de selger minimum halve dyr. «Det er fordelaktig å selge 

minimum halve dyr. Det er vanskelig å få god nok pris ved å selge rent kjøtt, sammenlignet med hva 

man får ved å selge inkl. bein.» (Respondent J5)   

 

Eieren distribuerer mail til en egen adresseliste. Deretter er det første mann til mølla, og det er mye 

gjenkjøp. «Folk (kunden) vil gjerne ha de samme leverandørene år etter år. Det er et tillitsforhold.» 

(Respondent J5) 

 

Jakt og kjøtt selges hver for seg. «Vi har opplegg med gjestejegere. Vi selger da jakta uten kjøtt. Sånn 

sett blir det en bra total økonomi ut av det.» Lengre jakttid er viktig i denne sammenheng, og gjør mye 

for at man får bedre tid til å videreforedle og ta vare på ressursen på eiendomsnivå. 

 

Eiendommen opplever at det har blitt enklere å få omsatt elgkjøttet. «Markedet for elgkjøtt har blitt 

bedre, fordi det skytes mindre elg.» (Respondent J5) 

 

Det benyttes en lokal slakter til nedskjæringen av kjøttet. «Det er nesten et must at de må få det ferdig 

oppdelt». Oppdeling gjøres opp direkte med slakteren. «Slakteren er det kunden som har engasjert og 

jeg formidler kun kontakt.» (Respondent J5) 
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5.1.2. Viltforedlingsanleggenes erfaringer 

Det er en del etablerte viltforedlingsanlegg som kjøper elgkjøtt og/eller tilbyr nedskjæringstjenester 

for jegere og andre. 

 

 

Smedstuen gård 

 

Smedstuen gård er en stor aktør innen videreforedling av viltkjøtt, og er kanskje landets størst kjøper 

av elg. I 2015 kjøpte Smedstuen inn over 600 elg som ble bearbeidet ved anlegget på Dal. Smedstuen 

har imidlertid kapasitet og avsetningsmuligheter til betydelig mer. «Vi kunne greit omsatt 50 % mer elg 

enn det vi fikk i år. Men det er mindre kvoter og mere ulv. Så for at vi skal få flere må vi være flinke til å 

foredle og ta ut prisen i markedet, slik at vi kan betale jegeren best mulig pris. Pluss at vi kanskje må ha 

flere satellitter/viltmottak ute, slik at jegeren ikke trenger å kjøre alt for langt.» (Respondent F1) 

 

I tillegg har Smedstuen også de senere årene gjenopptatt virksomheten med nedskjæring for jegere. 

Denne virksomheten foregår i lokalene på selve gården og holdes adskilt fra anlegget på dal. «I gamle 

dager delte vi mye elg for jegere i Smedstuen regi. Men så vokste vi og det ble vrient å holde det adskilt. 

Nå som hovedvirksomheten er flyttet over i den nye fabrikken er det fint å kunne benytte lokalene og 

utstyret som fortsatt står på gården med et par mann for å skjære ned for jegere.» (Respondent F1) 

 

Smedstuen veier elgen inn og tar betalt ut i fra den vekta de registrer inn. Deretter lar de den henge til 

mørning. Når de skjærer ned blir kvernekjøttet porsjonert og går rett på frys, mens de edlere stykkene 

lagres på kjølerom til ytterligere mørning.  

 

Markedsføring har ikke vært nødvending, da dette sprer seg fra fornøyde kunder. «De som vi delte for i 

fjor er så fornøyde at det er de som har markedsført for å si det sånn.» (Respondent F1) 

 

Omfanget av denne virksomheten har mer enn doblet seg fra 2014 til 2015.  I 2015 delte de ca. 60 elg 

på gården. I 2014 var det noen og tjue. Neste år må de trolig starte enda et kjølerom som ikke har 

vært i bruk i år. 

 

Smedstuen ser det som en klar fordel å tilby både kjøp av elg og nedskjæring for jegere. «Når vi tilbyr 

denne tjenesten i tillegg til mottak på viltforedlingsanlegget vil det heller tilføre Smedstuen-systemet 

enda flere elg å få kjøpt. Det går på totalpakken vi kan levere. Vi både kjøper elg og vi hjelper jegeren 

med å dele de elgene de skal ha i retur, enten de skal ha det selv eller selge det til naboen.»  

(Respondent F1) 

 

Oppdeling blir gjort i to indre- og, ytterfileter og to flatbiffer. Så lager vi surret stek av det edle fra 

låret. Så tar de ut til grytekjøtt det som er veldig reint uten for mye sener etc., og som er for fint til å 

kverne. De som vil ha bein får det. 
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Noe av grunnen til hvorfor denne løsningen er så populær blant jegere forklarer de på denne måten:  

«Folk i dag har penger, elgjegeren har blitt yngre og har mindre tålmodig kjerring pleier jeg å si. De får 

lov til å jakte så og så mye og utover det skal de være med å kjør unger på trening og spelling og ditt og 

datt. Og da vil de gjerne ha hjelp til å gjøre den jobben. Og de vil ha det mest mulig ferdig til å putte i 

fryseren når de henter det.» (Respondent F1) 

 

Viltmottak 

I tillegg til at Smedstuen tar i mot elg på sitt kontrollsted på Dal har de også viltmottak på Fluberg og 

på Bergeberget. Dette for å gjøre det enklere for jegerne å levere uten at de må kjøre så langt. 

Smedstuen tar i mot elg godkjent av godkjente feltkontrollører, som kan levere flådd elg og som de da 

får åtte kroner mer per kilo for i år i forhold til andre som leverer med skinnet på. Smedstuen har 

hjemmesiden www.elgslakt.no hvor de viser gjeldene priser og informasjon for de som ønsker å levere 

elg til Smedstuen. 

 

Figur 4 På www.elgslakt.no vises tydelig hva Smedstuen Gård betaler for elg i 2015. 
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Nordaas gårdskjøtt 

 

Nordaas gårdskjøtt kjøper inn i størrelsesorden 400 - 500 elg i året. De kan fortelle at «Markedet har 

snudd fra et overskudd til totalt underskudd. Så blei det mye armer og bein i været høsten 2013 med 

store prisoppganger på råstoffet.» (Respondent F2) 

 

Tabell 2 Pris til jeger inkl. MVA, som viser den store prisoppgangen fra 2012 til 2013 

 

 2012 2013 

Elgokse 63kr 80kr 

Ku og ungdyr 61kr 77kr 

Kalv 59kr 73kr 

 

 

Nordaas har kun avtaler med enkeltgrunneiere/jegere. Det er ingen som så langt har samarbeidet om 

å levert i fellesskap. Dette gir liten eller ingen forutsigbarhet for viltbehandlingsmottakene. Nordaas 

ønsker heller å ha færre å forholde seg til, og som leverer større mengder, noe som kunne gitt en økt 

pris til jeger/grunneier. «Forutsigbarhet og forpliktende avtaler går på kostnadssiden vår, så dette ville 

hatt innvirkning på vår betalingsvillighet for elgkjøttet. Rettighetshaverne burde tatt tilbake eierskapet på 

kjøttressursen. Slik at viltforhandlingsanleggene får mer forutsigbarhet.» (Respondent F2) 

 

Det er utfordrende å operere i ferskvaremarkedet med 21 dagers holdbarhet. «Når butikkene bestiller 

går elgen fortsatt i skogen». Nordaas trekker også frem at det moderne samfunn lever fra hånd til 

munn. Den generasjonen som vil ha noe i fryseren er på vei ut. Nå skal det være ferskvare og fryste 

varer ses på som B-varer. «Fryst hjort fra New Zealand er billig, men så har vi fersk norsk vill hjort 

liggende ved siden av med en stor pris forskjell. Men allikevel selger vi bra fordi det er ferskvare. Men så 

fort vi fryser hjortesteken og setter på fryseetikett, da er det pris som gjelder. Det gjelder å skjønne 

forbruksmønstrene.» (Respondent F2) 

 

Markedsføring gir økt interesse og pris. Nordaas mener det burda vært satt av en pott i 

jordbruksoppgjøret som gikk til dette med vilt. «De fleste jordbrukere holder også på med vilt.» 

(Respondent F2) 

 

Nordaas gårdskjøtt er også gjerne med på nye fellessatsinger på markedsføring. «Å si nei til felles 

markedsføringstiltak ville være helt feil. Vi har jo vært med på å starte det.» (Respondent F2) 
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Stensaas Reinsdyrslakteri  

 

Stensaas Reinsdyrslakteri ligger mellom Røros og Brekken og drives i dag av tredje generasjon 

Stensaas. Det som nå er en solid familiebedrift startet så smått med en reinhandel i ny og ne rundt 

1890. Siden da og frem til i dag har de utviklet seg til å bli et av landets største og mest moderne 

reinsdyrslakteri. I tillegg til å slakte reinsdyr tar Stensaas imot mye hjort og elg også. 

 

Stensaas var en sentral aktør i fellessatsingen på markedsføring i 2010. Satsingen var vellykket. Og det 

ble tatt 1kr/kg i omsetningsavgift som gikk til markedsføring. Men dette har de nå gått bort ifra igjen 

ettersom det ikke har vært behov. 

 

«Etter satsningen i 2010 har situasjonen snudd og vi har kommet i manko på kjøtt. Vi fikk i 2013 inn ca. 

250 elg, men kunne tatt inn 500.» (Respondent F3) 

 

Stensaas ser ikke behovet for en slik felles satsning på markedsføring per i dag, men dersom markedet 

stopper opp eller blir tregere er det helt klart aktuelt.  

 

Organisering 

I følge Stensaas er det organisering og oppfordring til jaktlagene det er behovet for per dags dato.  

«Bedre organisering vil gi flere dyr inn til anleggene.» (Respondent F3) 

 

Det er et mottak i Rendalen der jegerne kan komme med dyrene, slakte og merke dem, og henge på 

kjølerommet. Eieren av mottaket får betalt pr. kg for at dyrene kan samles opp og hentes der. Her 

henter Stensaas to ganger i uken på det travleste i sesongen. Da Stensaas henter elgen er den merket 

med viltkontrollørens lapper og det er navn på jaktlaget, samt adresse til vedkommende leder. Da er 

det bare å føre over lappene og gjøre opp elgen. Oppgjøret går direkte til jaktlaget. Eieren av 

viltmottaket leier også ut lokaler for nedskjæring og lagring på kjølerom. 

 

Stensaas etterlyser flere som er villige til å etablere lignende løsninger. 

 

 

 

Hallingdal Lokalmat Senter AS 

 

Hallingdal Lokalmat Senter AS (HLS) startet opp vinteren 2015. Anlegget ligger i Nesbyen i Nes 

kommune. Eierne fikk godkjenning på anlegget for nedskjæring i september 2015. Lokale jaktlag og 

jegere ble informert om tilbudet om leieskjæring og deres ønske å kjøpe hele dyr. 

I den korte perioden har bedriften tatt imot 27 stk. hjortevilt, som er godkjent av Mattilsynet. 

 

Markedet  

HLS opplever markedet «tilfeldig». «Hver enkelt bygger opp sitt nettverk/kundegruppe. En del kommer 

ut på markedet. Men mye omsettes privat direkte fra jaktlaget og ut til forbruker». 
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Daglig leder ser positivt på markedet, men mener det har forandret seg fra salg av hele og halve 

skrotter, til at forbruker etterspør stykningsdeler og mer ferdige produkter. 

 

En viktig kundegruppe for HLS er jaktlag/jegerne. De ønsker å ha en lettvint levering av dyr de «har til 

overs». Videre har anlegget «butikk» som en kundegruppe. Erfaring etter to års butikkdrift (Asker) er at 

det er større etterspørsel av hjort i butikken, sammenlignet med elgen: «Likevel har to års butikkdrift 

lært oss at elgkjøtt blir solgt jevnt utover hele året.» Direktesalg av stykningsdeler fra 

viltbehandlingsanlegget vil også være en viktig omsetningsvei: «Dette skyldes at vi har beliggenhet 

nokså sentralt i et område med mye turister.» (Respondent F4). 

 

Organisering 

«At (levering) kan organiseres gjennom etablerte forvaltningsenheter, som elgregionene, tror jeg kan 

være en interessant tanke. Levering av hjortevilt til viltmottak må profesjonaliseres.» (Respondent F4) 

 

«At elgregioner skal samarbeide om etablering av viltmottak har jeg ikke tro på. Det er kostnadskrevende 

å etablere og det krever interesse for kvalitetssystem, hygiene og lange arbeidsdager. Dette er vanskelig å 

«fordele» ut på mange personer.» (Respondent F4). 

  

Kvalitet 

På spørsmål om de syntes ordningen med feltkontroll fungerer på en tilfredsstillende måte og om 

slaktet er håndtert på en måte som gjør det egnet inn i et anlegg for videreforedling svarer de som 

følger: «En større ansvarliggjøring i systemet med feltkontroll, må til. Dette blir det tatt for lett på nå.» 

«Vi har selv gjennomført at vi primært ønsker å få slakta inn umiddelbart, imens slaktet fortsatt er varmt, 

og at skinnet fortsatt sitter på. Dette for å sikre både god mørning og god hygiene.» (Respondent F4) 

 

Flaskehalser 

Respondenten mener at det er det liten forskjell på omsetning av hjortevilt og kjøtt fra andre dyr.  

Et godt samarbeid med jaktlagene er viktig: «Som viltmottak må en legge til rette for at det er lettvint 

for jaktlagene å få levert skrottene.» (Respondent F4) 

 

Samarbeidet med Mattilsynet oppleves godt. Anlegget får besøk av tilsynet ukentlig for inspeksjon og 

eventuelt å godkjenne slaktene som er kommet inn siden sist. «Vi har et nytt anlegg. Vi søkte råd under 

byggeprosessen og har bare måttet gjøre småjusteringer etter at vi startet opp. Vi har hatt svært stor 

nytte av å bruke personer ansatt i Nortura-systemet som mentorer.» 

 

De fremhever følgene nøkkelelementer for å lykkes/øke omsetningen: 

 

 Effektive/lettvinte anlegg som gjør at en klarer å få skrottene gjennom anlegget på en god 

måte, også i høysesongen 

 Lettvint for jaktlagene å bruke oss 

 Foredle slaktene slik at produktene appellerer til forbrukeren  
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Hadeland Viltslakteri AS  

 

Hadeland Viltslakteri AS på Jevnaker startet opp for alvor i 1998. Det hele startet forsiktig med 

innredning av garasjen, og har endt opp med et moderne nedskjæringsanlegg, der de også 

videreforedler kjøttet til pølser og karbonader. Kjendiskokk Arne Brimi kjøper «plagepølsa» direkte fra 

familiebedriften. 

  

Hadeland Viltslakteri legger vekt på faglige nettverk som støtte i utviklingen av virksomheten, spesielt i 

startfasen. Slakteren har vært med i Nettverksprogrammet for næringsmiddelindustrien, som er en del 

av Verdiskapingsprogrammet for Mat, der NOFIMA og andre er bistår småskalaprodusenter. Tema har 

vært alt fra trygg matproduksjon til markedsføring og pakking.   

 

Gjennom et helt år er ca. 40 tonn kjøtt innom Hadeland Viltslakteri, og virksomheten omsetter for ca. 

2.2 millioner kroner i året. Utenom behandling av viltkjøtt, bearbeides også storfe og gris, bl.a. i 

perioden medio november frem til jul. 

  

Markedet 

Slakteriet leverer mat til et lokalt marked (restaurant med lokalmat-fokus, landhandlere, cateringfirma, 

spesialbutikker, privatpersoner).  Markedet oppleves som bra. Etterspørselen etter viltkjøtt er høy, og 

utfordringen er å få nok kjøtt fra grunneierne/jegerne. Nedskjæring og pakking for jegere er fortsatt 

viktig.  

 

Viltbehandlingsanlegget har stor frysekapasitet gjennom å leie plass ekstern, i tillegg til å ha noe selv i 

tilknytning til slakteriet. Videre gjøres avtaler med større leverandør fra Trøndelag om leveranse av 

produksjonskjøtt til bearbeidede produkt. Hadeland Viltslakteri har spesialisert seg på spekepølser, 

karbonader, og liknende videreforedlende produkt. I de travleste periodene har de god hjelp av en 

lokal pølsemaker.  Resten av året er det kun to ansatte i firmaet.  På en travel morgen kan det stekes 

over 1 000 elgkarbonader. 

 

Prisene på salg av kjøtt og bearbeidede produkt oppfattes som rimelig gode og stabile. «Det er en viss 

betalingsvillighet blant kundene, men den er ikke ubegrenset.» (Respondent F5) 

 

Organisering 

Hadeland Viltslakteri kan ha tro på bedre organisering av leverandørleddet, selv om de i dag har avtale 

med flere jaktlag om kjøp av alt de feller. En ser imidlertid fordelen ved å kunne forholde seg til færre 

tilbydere, og etablere avtaler om et mer forutsigbart kvantum. Ikke minst vil bedre organisering, f.eks. 

gjennom forvaltningsenheter per elgregion, føre til en del telefontid spart på avtale om leveranse mm. 

«Usikkerheten er selvsagt at en ikke helt vet om kvoten fylles det enkelte året, men dette gjelder 

uavhengig av organisering.» (Respondent F5) 
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Kvalitet 

Kvaliteten på kjøttet fra jegere og grunneiere oppleves som god, og den har blitt bedre ved 

innføringen av feltkontrollordningen. Hadeland Viltslakteri har besøk av Mattilsynet daglig i den mest 

hektiske perioden, da de har såkalt sentral godkjenning. Alt kjøtt som går igjennom anlegges, må ha 

Mattilsynets stempel, også det som «leieskjæres». 

 

Det hender imidlertid at kjøtt avvises. F.eks. hvis et slakt først var tenkt omsatt privat direkte fra jaktlag 

til forbruker, og vedkommende ikke fulgte opp avtalen. I slike tilfeller får Hadeland Viltslakteri tilbud 

om å kjøpe, men skrotten er allerede så gammel at den som oftest avvises. Bedriften liker å få kjøttet 

fra jaktlagene så tidlig som mulig etter felling, slik at de får mest mulig kontroll på mørningen. 

 

Flaskehalser 

Hovedutfordringen fremover blir å få tilgang til nok kjøtt, mener eier. Ansvaret for forvaltning av 

elgstammen ligger hos grunneierne, og de må sammen med jegerne «bruke hue, og ikke la 

jaktinstinktet ta overhånd.» Hadeland Viltslakteri ser en tendens til redusert avskyting. De seineste 

årene synes det i tillegg å være lave vekter på kalv og ku som er levert, noe som kan tyde på at 

forvaltningen ikke er optimal. (Hadeland Viltslakteri mener at grunneierne må spare flere store okser). 

Per i dag får ikke viltslakteriet nok kjøtt i forhold til etterspørselen. De er usikre på hvordan fremtiden 

vil bli.   
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5.2. Samarbeid på tvers av verdikjeden 

 

Alternativet til å ordne alt på egenhånd er å finne ulike samarbeidsløsninger for omsetningen av 

viltkjøtt. Her er det viktig å finne løsninger slik at gevinsten forsvarer innsatsen for at systemene skal 

fungere over tid. Prosjektet har tatt for seg ulike former for organisering og samarbeid og vurdert 

muligheter som ligger i slike løsninger for omsetning av trygt viltkjøtt. Det mest nærliggende var å se 

på mulighetene for bruk av etablerte forvaltningsenheter slik som elg-/hjorteviltregionene. 

 

5.2.1.  Oppland Hjorteviltregion 

 

Oppland Hjorteviltregion har gjennomført et forprosjekt for å vurdere nærmere hvordan man best kan 

fremskaffe, foredle og omsette viltkjøtt og dermed bidra til økt lokal verdiskaping. 

 

Målet var at forprosjektet skulle resultere i et hovedprosjekt med overordnet mål om å: 

«Etablere lokal foredling av viltkjøtt i samarbeid mellom rettighetshavere, jegere og lokale slaktere og 

matprodusenter gjennom å utvikle rasjonelle metoder for å fremskaffe, foredle og omsette gode kvaliteter 

av kjøtt fra primært elg, men også hjort og rein til utvalgte nisjer i markedet. Bidra til å øke lokal 

verdiskaping fra skog og utmarkssektor gjennom å ta bedre vare på den flotte råvaren vi har med basis i 

våre viltbestander. Oppnå økt avkastning for rettighetshaverne og lokale matprodusenter (matnettverk) 

gjennom økt kjøttverdi og økt markedsinteresse for viltkjøtt.» (Respondent J6) 

 

I tillegg til å gjennomføre forprosjektet ble det tilrettelagt for at jegere og grunneiere i Oppland 

hjorteviltregion kunne selge hjorteviltkjøtt gjennom hjorteviltregionens websider  

http://oppland-hjorteviltregion.no 

 

Representant for hjorteviltregionen sier at "Det var en del interesse for å omsette viltkjøtt via nettsiden, 

men når det kom til å få til organiseringa med grunneierne så butta det imot hele tiden og styret gikk lei. 

Oppland hjorteviltregion ligger med buken i været bortimot. Har gitt litt opp, så nå ligger det på is hele 

greia.»  (Respondent J6) 

 

Markedet har også endret seg en del siden den tid. Bestanden har gått ned og man får levert elg 

uansett så da er det ikke så interessant.  «Bestanden har gått ned, så jeg vil anta at det er vanskeligere å 

starte opp mottak fordi det er færre elger som skytes. Mye går til eget bruk.» (Respondent J6) 

 

Bakgrunnen for den reduserte bestanden er som følge av ønsket om å redusere skogskader.  

«Grunnen til at bestanden har gått ned er at den er skutt ned pga. skogskader og så kommer ulven inn 

som en x-faktor oppe i det hele.» (Respondent J6) 

 

http://oppland-hjorteviltregion.no/
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Det manglende initiativet fra grunneiere og den endrede bestandssituasjonen førte til at 

hovedprosjektet aldri kom i gang. Det kan se ut som Hjorteviltregionen kanskje har en litt for «svak» 

organisering/tilknytning. Det er noen ildsjeler som trekker lasset frem til de har stanget hodet nok i 

veggen og går lei. Hele hjorteviltregioner kan nok bli noe stort og for mange å samarbeide med og 

forholde seg til. Dette kom tydelig frem etter satsningen som ble forsøkt i Oppland Hjortevilt region. 

Hvor de uttalte at «Skal man få til samarbeid må man ta med de som er interesserte. Skal man vente på 

alle så blir man aldri ferdig.» (Respondent J6)  

 

Større samarbeid krever mye arbeidsinnsats, og nå som det er relativt god betalingsvillighet for 

elgkjøtt hos viltforedlingsanleggene, samtidig som det skytes mindre elg er det uansett greit å få solgt 

elgkjøttet for de aller fleste. Dette fører igjen til at behovet for samarbeid blir mindre. 

 

 

5.2.2. Idé «Bondens Supermarked» 

 

NORSKOG har arbeidet med et prosjekt under arbeidstittelen «Bondens Supermarked» som har som 

formål å forenkle adgangen til et marked for tilbydere av ulike småskala produkter i distriktene. Det er 

mange som er potensielle tilbydere av ulike sesongvise produkter, men i for liten skala til å forsvare 

kostnadene ved å få små volumer med marginal fortjeneste ut i markedet. Samtidig finnes det ofte 

hovedferdselsårer igjennom distriktene, med høydepunkter i trafikken ved begynnelsen og slutten av 

helgen. «Bondens Supermarked» er et konsept der man bygger opp en markedshall med et stort antall 

nummererte utlastingsramper slik at pakker av varer fra markedet raskt kan lastes over til en personbil, 

etter samme prinsippet som man finner i butikkonsepter der en samlet kø av kunder fordeles til den 

nummererte kassen som til enhver tid er ledig.  

 

Markedshallen fylles opp av varer fra alle som ønsker å tilby sine produkter, eksempelvis på fredag 

formiddag, for å møte helgeutfarten. Varene fotograferes, prises og legges ut på et nettsted for 

«Bondens Supermarked». Kundene kan via nettsiden underveis mot utsalgsstedet velge og betale for 

de varene som ønskes kjøpt og mottar en QR kode for handelen. Fremme ved utsalgsstedet leses 

koden av og kunden mottar et nummer for den rampen der varene kan hentes, hvorpå man kjører 

videre til denne og får varene satt i bilen. Tilbyderne av produktene forplikter seg til å delta i 

salgsarbeidet de timene markedet er åpent. Disse pakker bestillingene som kommer inn, setter ved 

utlastingsrampe og deltar i utlastingen. Anslagsvis 10 % av omsetningen går til drift og vedlikehold av 

selve utsalgsstedet.   

 

Her kan man se for seg å omsette vakuumpakkede middagsretter fra lokale matprodusenter, 

vedsekker, kjøtt, grønnsaker, frukt og bær, saft, juletrær mmm. Sesongvise varer, slik som kjøtt fra 

hjortevilt, vil kunne være aktuell vare å omsette i relativt stor skala gjennom konseptet. Det er tenkelig 

at markedshallen kan fylle flere funksjoner, slik at den kan bemannes opp og fungere som slakteri og 

lager i ukedagene under den mest intensive perioden av jakten.  
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På E6 ved Kolomoen passerer eksempelvis 12-13.000 biler hvert døgn. Hvis man antar at 1 % av bilene 

stanser ved markedshallen og handler for 500 kroner i snitt, fredag og søndag, vil omsetningen pr 

måned overstige en halv million kroner.        

 

I tilknytning til utsalgsstedet kan man se for seg ulike tilleggstjenester som lademuligheter for el-biler, 

toaletter, matservering (f.eks. grillede elgburgere solgt på dugnad av idrettslaget) etc. Det er også 

mulig å gi produktene som selges et opplevelseselement ved at salget skjer i en geografi og i 

omgivelser som forbindes med varen. 

 

 

5.3. Vellykkede løsninger for småskala omsetning av  

kjøtt fra tamme husdyr 

En dagligvarebransje som i stor grad består av kjeder vil være lite egnet for småskalaproduksjon, fordi 

kjedene bare unntaksvis tillater differensiering av varesortimenter mellom utsalgsstedene. I tillegg 

oppleves systemet for innkjøp og omsetning i kjedene som en barriere for nye tilbydere.  «Viltkjøtt har 

vært en markedsåpner for oss. Det har bidratt til at vi har fått annet kjøtt (tamkjøtt) inn i butikkene.» 

(Respondent F6) 

 

Det finnes ulike typer eksempler på vellykket omsetning av kjøtt av både tamdyr og vilt. De som har 

lyktes med å etablere en verdikjede der de behersker store deler eller hele kjeden har imidlertid selv 

æren for å ha klart det, siden det fra myndighetshold i liten eller ingen grad er lagt til rette for slike 

produsenter. Vårt inntrykk etter å ha vært i kontakt med et utvalg av aktørene er at etableringene er 

gjort mulig av sterkt pågangsmot, risikovilje og ikke minst gode forutsetninger.  

 

Den industrielle delen av landets kjøttforsyning preger bransjen som helhet, siden det er denne 

andelen av produsentene som over tid har vært kontaktpunktet mot myndighetene, og hatt en 

ledende rolle i utviklingen av rammene for virksomheten. Når det gjelder mulighetene til å møte disse 

kravene vil forutsetningene naturligvis være svært forskjellige mellom en strømlinjet industrilinje som i 

helhet er bygd opp med denne type produksjon som formål, og den lokale produsenten i ombygde 

lokaler. Den siste kategorien vil tåle mindre risiko i investeringene, mangle stordriftsfordelene og må 

når alt kommer til alt konkurrere som et segment i et sluttmarked basert på store volum med marginal 

enhetsfortjeneste. 

 

Selv om den gjennomsnittlige norske kunden har høy betalingsevne og signaliserer tilsvarende 

betalingsvilje for høy kvalitet, er erfaringen at denne holdningen i realiteten er knyttet til «festbordet» 

og i mindre grad til det daglige konsumet. Siden en produsent av produkter fra hjortevilt nødvendigvis 

må finne avsetning på hele spekteret, fra de edle stykkene til karbonadedeigen, vil produksjonen måtte 

rette seg mot både fest- og hverdagsmåltidet. Prisen på den relativt lille andelen av edlere 

stykningsdeler kan vanskelig kompensere for prisfølsomheten mellom lavere kvaliteter av 

konvensjonelt kjøtt og vilt.  
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Løsningen på dette er å løfte en størst mulig andel av de lavere kvalitetene inn i et høyere prissegment 

gjennom kvalitetshevende bearbeiding. Eksempelvis speking, røking eller tørking mm. Alternativt 

gjennom å basere salget på «opplevelse». Med dette menes ikke nødvendigvis jaktopplevelse men på 

å skape en relasjon mellom opprinnelsen for varen og kunden. Det kan eksempelvis være at salget 

skjer i tilknytning til eiendommen der viltet er skutt.  

 

 

Kjøttprodusent i Akershus 

 

I Akershus har vi vært i kontakt med tilbyder av konvensjonelt kjøtt fra kjøttfe der produsenten tar ut 

eget slakt fra slakteriet og reiser rundt til kundene sine med forpakninger av assortert utvalg av 

kjøttkvaliteter. Samtaler vi har hatt med kundene tilsier at dette gir en tillitsskapende relasjon mellom 

selger og kjøper som i seg selv både har en verdi og gir grunnlag for gjensalg. Konseptet tilsvarer det 

systemet som følges i omsetning av hjortevilt på en rekke større eiendommer og som er beskrevet 

tidligere i rapporten. 

 

 

Slakter og kjøttforretningen Trygve Brovold AS på Stange 

 

På Hedemarken har kjøttforretningen Trygve Brovold eksistert i mer enn 60 år. Her slaktes dyrene på 

et gårdsbruk utenfor sentrum av Stange og transporteres til pølsemakeriet i underetasjen til 

kjøttforretningen. Forretningen er Debio-sertifisert og varene som produseres bearbeides i tråd med 

lange tradisjoner. I tillegg til konvensjonelt slakt behandler og omsetter Brovold ulike produkter av 

viltkjøtt. Herunder et bredt spekter fra finskårede stykningsdeler til karbonadedeig og spesialiteten 

elgpølse som er kjent langt utenfor Mjøsregionen. Det bærende elementet i konseptet er lokal 

tradisjonell spesialforretning for kjøtt, basert på egen produksjonslinje fra mottak av levende dyr og 

felt vilt, til salg av opprinnelige og tradisjonelle produkter direkte til sluttbruker. I utsalget kan kundene 

se vareutvalget og kjøpe det volumet som ønskes, enten det er middag til et selskap eller til en enslig 

pensjonist. Forretningen har mange faste kunder langt utenfor lokalgeografien, noe som generelt 

begrunnes i kundekretsen med høy kvalitet og kompetent tradisjonell fremstilling av produktene.  

 

 

St. Christina skinke  

 

St. Christina skinke fra Innlandet har blitt utpekt av Kokkelandslaget til Europas beste skinke i 

blindtester. Skinken fremstilles av griser med vesentlig høyere slaktevekt enn ved normal 

griseproduksjon og har et lavere saltinnhold enn andre typer norskproduserte spekeskinker. Når vi 

velger å nevne denne varen som tross alt omsettes gjennom helt vanlige omsetningskanaler, så er det 

fordi produktet er systematisk utviklet for å treffe markedet, har høy kvalitet og en pris som kan tillates 

å langt overstige konkurrerende alternativer. Utgangspunktet er en vare som er blant våre mest 

tradisjonelle, men der den målrettede satsingen på kvalitet og markedsføring gir mulighet for å ligge 

helt i pristoppen blant kjøttvarer.      
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Spesialisering og produksjon av høykvalitetsprodukter for å kunne ta ut en merverdi er en 

forretningsidé som er direkte overførbar til viltkjøtt. Spesielt ettersom viltkjøtt i realiteten er en 

begrenset ressurs.  Starten på lanseringen av St. Christina var eksempelvis ved at produktet ble brukt 

som innlandets bidrag i «Smaken av Norge» på TV2. Lignende fremstøt kan være med på å legge 

grunnlaget for nye høystandard spesialprodukter av hjortevilt. Det man kunne tenke seg er for 

eksempel utvikling av produkter av viltkjøtt med rot i norsk kulturarv og som kan markedsføres som et 

særnorsk produkt med høy kilopris. Som et tilfeldig eksempel kan man nevne tørket kjøtt som snacks i 

små forpakninger el. Dette har en tradisjon, utgjør små volumer med høy pris pr vektenhet, er 

holdbare i alle temperaturforhold og dermed lette å distribuere. Produkter i denne kategorien, utviklet 

for å treffe bestemte målgrupper med høy kvalitet, kan heve lavere kvalitetssegmenter av kjøtt til 

høykostnadsvarer. Tatt i betraktning de beskrevne forventningene til trender i markedet er det mye 

som tilsier at det er verdier å hente gjennom produktutvikling innenfor viltsegmentet. Utviklingsarbeid 

er dessuten en oppgave som enklest kan prioriteres i tider da virksomheten er i medvind, slik den er 

for øyeblikket. Nye kreative produkter kan på linje med eksemplet fra høykvalitets skinkeproduksjon 

legge grunnlag for markedsføringsfremstøt som fremmer viltkjøtt generelt.            

 

 

Klippfisk.no 

 

Innenfor blå sektor har vi lagt spesielt merke til nettstedet www.klippfisk.no som driftes av det 90 år 

gamle foretaket Jakob & Johan Dybvik, og er spesialisert på ulike typer saltet og tørket fisk. Gjennom 

nettstedet kan kundene bestille et bredt utvalg av ulike kvaliteter klippfisk, fra grytebiter til hele loins. 

Produktene retter seg både mot sluttbrukerens eget konsum, men også mot gavemarkedet, der 

eksempelvis innbydende gavepakninger med klippfisk der kunden selv kan supplere med en flaske vin 

som passer til fisken. Overføringsverdien mellom saltet og tørket fisk til ferskt viltkjøtt er ikke 

umiddelbar, siden ferskt kjøtt i mindre grad tåler potensielt høye temperaturer under vanlig 

forsendelse som postpakke. Ferskvarer vil kreve forsendelsesmetoder som er mer kostnadskrevende, 

men allikevel mulig, slik som i eksemplet nedenfor. Spekeprodukter av vilt i gavepakninger vil kunne 

fungere tilsvarende klippfisk. Når det gjelder innbydende emballering og tradisjonell 

konserveringsteknikk kan konseptet ha overføringsverdi mot nye kundegrupper.        

 

 

Hjortesenteret på Svanøy  

 

Norsk Hjortesenter på Svanøy omsetter alt fra hele slakt til stykningsdeler og videreforedlet viltkjøtt 

som pølser og hjorteburgere. Salget skjer gjennom egne nettsider, og distribusjon skjer gjennom 

Posten eller Bring. Norsk Hjortesenter er et nasjonalt kunnskapssenter i forhold til viltlevende hjort og 

oppdrett. Det bør kunne antas at nettstedets faglige status virker tillitsvekkende på kunden, og at 

denne type nettsalg oppnår en annen status enn tilfeldige leveranser via f.eks. www.finn.no. Hensyntatt 

våre undersøkelser om kundenes egen evaluering av kjøpsatferd, kan dette være en indikator på at 

nettsalg betinges av markeds-kommunikasjon ut over en «rubrikkannonse».     

 

http://www.klippfisk.no/
http://www.finn.no/
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5.4. «Nye» kunders preferanser 

Gjennom prosjektet ville vi søke å finne ut hva markedet etterspør angående viltkjøtt i dag og hva som 

kan forventes i fremtiden. I den sammenhengen har vi utarbeidet og gjennomført en undersøkelse 

rettet mot potensielle kjøpere av viltkjøtt.   
 

Undersøkelsen er gjennomført med undersøkelsesprogrammet «EasyQuest» og av praktiske årsaker 

ble respondentene begrenset til et utvalg på 30. Spørsmålene ble sendt som en hyperlink til utvalgte 

kontakter, der utvalget ble forsøkt fordelt på alder, kjønn og bosted. Vi inviterte mer enn 30 

respondenter, da vi naturlig nok ikke oppnår en svarprosent på 100 %. Utvalget er lite og ikke tilfeldig, 

men vi mener likevel at vi har et tilstrekkelig grunnlag for å se trender. En annen grunn til at vi valgte å 

ikke utvide undersøkelsen er at vi fikk høyst sammenfallende svar med et lite antall respondenter.  

 

Av respondentene som svarte jaktet rundt 30 % selv hjortevilt. Alle jegere jaktet elg, og noen jaktet 

andre arter i tillegg.  Når det gjelder behandling av kjøtt oppgir halvparten av jegerne at de parterer 

kjøttet selv til eget bruk, mens 50 % oppgir å sende bort kjøttet til slakt og pakking.  

 

Vi ser at respondentene har varierende tilgang på viltkjøtt, men hovedtyngden kjøper kjøtt en gang i 

blant fra jegere/grunneiere direkte.  

 

 

Figur 5  I figuren under ser vi i hvilke mengder det er aktuelt for respondentene  

 å kjøpe viltkjøtt.  
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Vi ser en klar tendens til at forbrukerne foretrekker «mindre» mengder (< 20 kg) der de fleste ønsker å 

kjøpe under 5 kg. Kundene ønsker også at kjøttet er ferdig nedskåret og pakket før levering, og det er 

for de fleste helt uaktuelt å kjøpe hele/halve dyr og skjære ned selv. 

 

 

Figur 6   Ønsket «format» på viltkjøtt 

 

 
 

 

Vi spurte også om hvordan kundene ønsket å bestille og motta kjøttet. Resultatet ses i figuren under 

og vi ble noe overasket over hvor få som ville forholde seg til leverandører på nett. Dette kan indikere 

at kundene ønsker et personlig forhold til hvor og av hvem de kjøper kjøttet. Dette kan også være 

begrunnet ut av mathygieniske forhold. Ville du kjøpt kjøtt og mat av noen du ikke kjenner eller har 

erfaring med? 
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Figur 7 Aktuelle bestilling og leveringsmuligheter 

 

 

 
 

Utvalget i denne undersøkelsen er lite, men vi ser at fordelingen på boligtype er relativt godt fordelt 

på de ulike boligtypene. Respondentene fordeler seg jevnt på boligens plassering i forhold til om den 

ligger i en by eller i et tettsted/landlig. 

 

 

Figur 8  Hvor er din bolig plassert? 
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Figur 9  Hva slags type bolig bor du i? 

 

 

 

 

5.5. Lønnsomhet 

 

Det er flere ulike modeller og løsninger jegere og jaktlag kan benytte seg av når de skal omsette 

viltkjøtt. Vi vil nedenfor vise økonomien i noen av de vanligste. Elementer som ikke er tatt inn i 

regnestykket er merarbeid for jeger/grunneier, egnede lokaler, attraktiviteten på viltkjøttet, endret 

logistikk etc. Dette er elementer som vil variere veldig fra et sted til et annet, og som den enkelte må 

ta inn i sine egne beregninger. Vi viser her hva jeger/grunneier får betalt for kjøttet med ulike 

løsninger. Prisene er eksempler og vil variere fra sted til sted. 

 

Salg til viltforedlingsanlegg 

 

Den enkleste løsningen for jeger/grunneier er å levere til et viltforedlingsanlegg. Her varier prisen med 

dyrenes vekt. Flere av viltforedlingsanleggene har viltmottak spredt utover. Dette gjør reiseavstanden 

kortere for jeger som skal levere, men prisene er noe redusert grunnet kostnadene med driften av 

viltmottakene og transport tilbake til viltforedlingsanlegget. 
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Tabell 3 Pris på elgkjøtt levert på viltforedlingsanlegg av kompetent jeger 

 

Vektklasser (slaktevekt) 
Pris levert på viltforedlingsanlegg  

av kompetent jeger (flådd og kvartet) 

MVA-

sats 
Pris til jeger/grunneier 

 Inkl. MVA  Eksl. MVA. 

Dyr fra 100 kg kr 84,00 25 % kr 67,20 

Dyr mellom 50 og 99 

kg 

kr 80,00 25 % kr 64,00 

Dyr under 50 kg kr 70,00 25 % kr 56,00 

 

 

Direktesalg til sluttforbruker 

 

Mange jaktlag velger å selge elgen i hele/halve dyr lokalt. Gjerne til venner og kjente. Ved denne 

løsningen er det en fordel å få elgen feltkontrollert og godkjent, slik at den kan selges med redusert 

MVA-sats (matmoms). 

 

Tabell 4  Forskjellig MVA-sats på kontrollert/ikke-kontrollert kjøtt 

 

Beskrivelse Pris forbruker  

(kr/kg slaktevekt) 

MVA-sats Pris til jeger/ grunneier kr. 

eksl. MVA. 

Elgkjøtt kontrollert og 

godkjent 
85,00 15 % 73,91 

Elgkjøtt, ikke kontrollert 85,00 25 % 68,00 

 

 

Direktesalg til sluttforbruker - nedskåret og pakket 

 

Hvis man velger å ta foredlingen et skritt videre kan elgen parteres og pakkes. Dersom man ikke har 

egnede lokaler og kompetanse selv er dette en tjeneste man kan kjøpe inn. Dette kan bidra til at 

kjøttet er lettere omsettelig. Om man registrerer virksomheten og gjør jobben selv kan man ta ut den 

økte verdien som betaling for jobben. 

 

Tabell 5  Priser nedskåret og pakket elgkjøtt 

 

 

Beskrivelse Pris forbruker  

(kr/kg slaktevekt) 

MVA-

sats 

Pris til jeger/ grunneier 

kr. eksl. MVA 

Finskåret og pakket (hele/halve dyr) 110 15 % 95,65 

Nedskjæring og vakuumpakking 25   

Kjøttverdi 85 15 % 73,91 
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Eksempel: Elgkjøtt solgt i 10 – 20 kg pakker 

Prosjektet har intervjuet flere aktører som selger elgkjøtt i mindre pakker (10 – 20 kg) og tar betalt etter 

kjøttvekt. Prisen er da 150 - 155kr/kg. Dersom man beregner en kostnad på kr 25 for nedskjæring og 

pakking ender man opp med en kjøttpris inkl. mva. på 130 kr/kg. Med de forutsetninger vi har benyttet 

ovenfor vil dette lønne seg rent økonomisk for voksne dyr med lav beinandel, men ikke for kalv med en 

stor beinandel.  

Skal man se på helheten spiller da også andre faktorer inn som hvor enkelt det er å omsette elgkjøttet i 

ulike former. Så det blir en vurderingssak. 

Beregning av pris ut i fra slaktevekt eller ut i fra kjøttvekt 

 

Det klart vanligste er å selge elgkjøtt med en kilopris der slaktevekt legges til grunn. Dette er vekten på 

både kjøtt og bein. Dersom man selger med utgangspunkt i kjøttvekt må vekten av bein trekkes fra. 

Som en tommelfingerregel kan man si at slaktevekten på en elgkalv inneholder ca. 40 % ben, og 

slaktevekten på en voksen elg inneholder ca. 30 % ben. Dette tilsier at prisen på elgkjøtt solgt etter 

kjøttvekt må være 66 % høyere for kalv og 43 % høyere for voksent dyr for å tilsvare prisen på elgkjøtt 

solgt etter slaktevekt.  

 

I tabellen nedenfor viser vi et tenkt eksempel der vi viser hvilken effekt dette har for elg solgt til 

slaktevekt og elg solgt til kjøttvekt med henholdsvis 30 % og 40 % beinandel. 

 

 

Tabell 6  Priser kjøttvekt kontra slaktevekt 

 

Beskrivelse Slaktevekt 
Kjøttvekt voksen  

(30 % bein) 

Kjøttvekt kalv  

(40 % bein) 

Slaktevekt % 100   

Vekt bein %  30 40 

Kjøttvekt %  70 60 

Prispåslag 0,00 % 42,86 % 66,67 % 

Pris/kg inkl. MVA kr 85,00 kr 121,43 kr 141,67 

Pris/kg eks. MVA (15 %) kr 73,91 kr 105,59 kr 123,19 

    

Verdi inkl. MVA  

(elg slaktevekt 100kg) 
kr 8 500 kr 8 500 kr 8 500 
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Elementer å vurdere 

 

Tabellene og tallgrunnlaget i dette kapittelet gir en pekepinn på hvordan MVA spiller inn, og hvilket 

utslag det har om man selger med grunnlag i slaktevekt eller kjøttvekt. Utgangspunktet for 

regneøvelsene er en grunnpris på elgen på 85 kr. inkl. MVA. pr. kg elg slaktevekt. Nedskjæring og 

pakking er beregnet til 25kr/kg, og er gjort for at tallene skal være sammenlignbare. Hvor mye man 

reelt kan få får elgen i ulike varianter og hva man må betale for nedskjæring vil variere fra sted til sted. 

Ved å sette inn sine «egne» tall (fra sitt marked) med utgangspunkt i tabellene over kan man gjøre 

noen enkle regneøvelser rundt hva som lønner seg. Det er viktig å også ta med punktene nedenfor når 

man vurderer graden av videreforedling og i hvilket format man skal tilby kjøttet. 

 

• Har man egnede lokaler og kunnskap til å skjære ned selv? 

 

• Har man kapasitet til å skjære ned selv? 

 

• Hvor og til hvilken pris kan man leie inn skjærehjelp? 

 

• Hva format på elgen ønsker markedet ditt. Hvor lett er det å selge i de ulike formatene? 

 

• Hvor mye tid er du villig til å bruke på ytterligere videreforedling, og hva er denne tiden verdt? 
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6. Informasjon og markedsføring 

 

Informasjon og markedsføring er en av de store utfordringene i forbindelse med omsetning av 

hjorteviltkjøtt. Svært mange rettighetshavere og jaktlag har en kvote der de benytter mesteparten av 

kjøttet selv, eller har faste kunder som kjøper år etter år. Resterende kjøttmengde er da gjerne så liten 

at det ikke lønner seg å bruke mye tid og penger på markedsføring. Utfordringen er da å finne 

kostnadseffektive løsninger for å nå ut til potensielle kunder. For å oppnå dette kan man kanskje se 

mot ulike etablerte salgsportaler for kjøp og salg av varer. 

 

En annen utfordring er markedsrettet tilrettelegging av produktene. Når jegerne tradisjonelt har 

benyttet alt kjøttet internt i jaktlaget tenker de ikke så mye på hvordan produktene kan tilrettelegges 

for salg på det åpne markedet. Det gjelder både med tanke på håndteringen av kjøttet, presentasjonen 

av kjøttet og regelverket rundt direkte salg av viltkjøtt. Ser man på markedsføringsmulighetene har 

Viltkjøtt heller ikke en organisering av omsetningen som muliggjør felles markedsføring og omsetning. 

I de vanlige verdikjedene for tamkjøtt kanaliseres så store volumer gjennom felles varestrømmer at det 

lar seg gjøre å drive overordnet merkevarebygging. Videre er det en forutsetning at varen som 

markedsføres faktisk er tilgjengelig for mottakeren av markedsføringen.  

 

 

6.1. Salgs-/informasjonsportaler 

 

Den største utfordringen ved direktesalg av hjorteviltkjøtt er å komme i kontakt med betalingsvillige 

kunder for å sikre avsetning på kjøttet og at denne samtidig er lønnsom. Deretter er det viktig å sikre 

at kvalitet og utforming er god nok til å skape gjensalg år etter år. Videre er det viktig at man kjenner 

til det regelverket som omhandler kjøp og salg av viltkjøtt. Prosjektet har vurdert ulike løsninger og 

tilrettelegging for kundevennlig salgs-/informasjonsportal og kvalitetssikring av tilbudte 

viltkjøttprodukter.  

 

Elektronisk handel er økende i Norge og kjøp av varer og tjenester foregår i raskt økende omfang via 

internett. Målsettingen for verdens største elektroniske handelsplasser er å kunne levere varene 

allerede samme dag som de er bestilt. Posisjoneringsverktøy forteller kunden hvor man finner 

nærmeste tilbyder og dermed forventelig den raskeste leveranse av ønskede produkter. Garantisten 

for kvaliteten er omtaler delt på sosiale nettsteder og oppgjøret skjer elektronisk. Selv om svarene vi 

fikk i spørreundersøkelsen tyder på at nettsalg av viltkjøtt ennå ikke har vunnet forankring i markedet, 

er det eksempler på at dette faktisk blir gjort og fungerer med andre matvarer. I lys av den raske 

utviklingen av omsetningsmetoden er det derfor allikevel grunn til å forfølge fremgangsmåten og økt 

salg av viltkjøtt på nett i fremtiden.    
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6.1.1. www.viltkjott.no 

Grunnet varierende kjennskap til regelverket knyttet til direktesalg av viltkjøtt har prosjektet sett 

behovet for en felles portal der relevant informasjon kan samles. Som en del av dette arbeidet ble 

domenene www.viltkjott.no og www.viltkjøtt.no sikret, og en webside ble designet og nyttig 

informasjon ble knyttet til denne. Målet er å videreutvikle siden med ytterligere informasjon og 

tjenester i årene som kommer.   

 

 

Hovedelementene som er inkludert i www.viltkjott.no er nærmere beskrevet nedenfor: 

 

1. Hjem/velkomstside 

Velkomst siden er den første siden man 

kommer inn på. På øverste linje er det knapper 

til sidens ulike hoved- og 

informasjonselementer. I tillegg er håndtering, 

kjøp/salg og foredling trukket frem. 

 

2. Håndtering 

Rett håndtering av viltkjøttet er viktig for å 

sikre god ivaretakelse av ressursen. På 

underside «håndtering» samles nyttige tips og 

råd for håndtering og ivaretakelse av viltkjøttet. 

 

3. Kjøp/salg 

Det ble vurdert å inkludere en egen kjøp/salg funksjon på nettsiden. Konkurransen om 

nettkundene er stor, og siden ville uansett ikke nådd opp i konkurransen i forhold til finn.no 

og ulike kjøp/salg sider på Facebook. Dette sett i sammenheng med at kundene helst vil 

kjenne den de kjøper viltkjøtt fra så falt valget på heller å knytte finn.no og Facebook til 

www.viltkjott.no. Dette virket fint helt frem til okt/nov 2015 da finn.no oppdaterte sine 

hjemmesider og det ikke lenger ble mulig å vise søkeresultatene fra finn.no rett på 

hjemmesiden i en «iFrame». Løsningen ble da litt mer tungvint og førte til at siden heller fikk 

en link til finn.no sitt søkeresultat for elgkjøtt.  

 

4. Foredling 

På siden for foredling samles informasjon om oppskrifter og foredling av viltkjøtt. Her vises 

både matprat.no og viltmat.no sine søkeresultat for viltkjøtt med en «iFrame» løsning integrert 

i viltkjott.no siden. 

 

5. Viltmottak  

Det er en rekke viltmottak og slaktere som kjøper eller tilbyr nedskjæring av vilt. På undersiden 

«viltmottak» er en del av disse samlet, og oversikten utvides etter hvert. 

http://www.viltkjott.no/
http://www.viltkjøtt.no/
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6. Regelverk 

Rett håndtering av viltkjøttet er viktig for å sikre god ivaretakelse av ressursen. På underside 

«regelverk» er det samlet informasjon om regelverket for håndtering, ivaretakelse og salg av 

viltkjøtt. 

 

7. Kurs og aktiviteter 

Hjorteviltportalen har en oversikt over kurs og aktiviteter som kan være av interesse. 

Aktivitetssiden til hjorteviltportalen på hjortevilt.no er integrert i «iFrame» og vises direkte på 

viltkjott.no. 

 

8. Kontakt 

 Side med kontaktinformasjon til sideadministrator. 

 

Websiden viltkjott.no har blitt godt mottatt. På sikt har siden potensiale for videreutvikling av innhold, 

og ikke minst er potensialet for å nå ut med budskapet stort ved økt markedsføring og bekjentgjøring 

av siden. 

 

6.1.2. www.finn.no 

Nettstedet www.finn.no er kanskje den mest kjente omsetningskanalen for salg i Norge. Viltkjøtt har 

en relativt kort sesong, og er av en begrenset mengde sammenlignet med andre produkter som selges 

gjennom finn.no. Men dersom man kombinerte dette med direktesalg av tamkjøtt og annen lokalmat 

kunne mengden bli betydelig. Både fra produsentene direkte og fra små spesialbutikker som tilbyr 

kortreiste produkter. 

 

Prosjektet har vært i kontakt med finn.no og jobbet for å få til en løsning med å legge bedre til rette 

for direktesalg på finn.no (fra produsent til sluttforbruker) av viltkjøtt, tamkjøtt og annen kortreist 

mat/lokal mat etc. Vår hypotese var at dette kunne gi mulighet for å ha en knapp på finn.no/torget 

som heter eksempelvis «Bondens Marked» eller lignende. Herunder kunne det vært naturlig å ha: 

lokalmat, vilt(kjøtt), drikke, jakt, fiske, med mer.  

 

Finn.no anså ikke denne tanken som tilstrekkelig interessant for øyeblikket.  

 

En representant for en eiendom som både selger en del elg direkte selv og samtidig leverer mye elg 

direkte til viltforedlingstiltak uttalte at «Dersom man skal selge på finn.no etc. er presentasjonen av 

kjøttet veldig viktig. Her vil nok feltkontroll eller veterinær godkjent være veldig viktig. Alternativt er det 

kanskje like greit å henge opp en lapp på den lokale butikken i bygda.» (Respondent J3) 

Dette viser igjen deres erfaringer med at det kan være lettere å selge lokalt der kjøperen har kjennskap 

til jegeren/grunneieren og at dette fører til tillit. Ulempen ved dette er at det reduserer muligheten for 

å ta ut høyere verdier som naturlig effekt av økt nedslagsfelt, som i neste omgang gir lite stimulus for 

produktutvikling.    
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6.1.3. Facebook 

Mye tyder på at konkurransen generelt blir hardere i markedet for kjøp og salg av varer mellom 

privatpersoner. Finn.no har vært nærmest enerådende i det norske markedet, men den siste tiden har 

antallet «kjøp og salg sider» på Facebook eksplodert. Dette er trolig en medvirkende årsak til at finn.no 

nå har gjort det gratis for privatpersoner å legge ut ting på torget.  

 

Med tanke på det høye antallet brukere som er på Facebook og antallet personer man når frem til 

med innleggene sine vil trolig dette bli en enda viktigere portal for kjøp og salg av varer i fremtiden. 

Dagens løsninger for kjøp og salg på Facebook er ikke optimalisert med tanke på søkefunksjoner etc., 

men dette kan fort endre seg dersom Facebook ser muligheter for å tjene penger på dette. 

 

Sideadministrator for Facebookgruppen «Salg og kjøp av viltkjøtt» kan fortelle at de som annonserer 

på FB-siden stort sett selger kjøttet sitt innen et døgn. I hvert fall på rein, hjort og rådyr. Det er fler og 

fler som benytter seg av siden, og melder tilbake at det fungerer bra. Det går stort sett på minimum 

halve dyr. Ellers blir man sittende igjen med mye produksjonskjøtt etc. 90 % av nye medlemmer på 

siden har venner som allerede er medlemmer av siden, som er rendyrket på viltkjøtt. Hvis det kommer 

fisk eller tamdyrkjøtt blir det slettet. 

 

Administratoren kan fortelle at fordelingen er ca. 50/50 mellom kjøpere og selgere. «Det er ca. like 

mange forespørsler om kjøp som det er tilbud på siden. Det er mange som ikke er jegere på siden.» 

(Respondent J7) 

 

Videre bekrefter han at det krever en del arbeid å holde liv i siden og øke antall brukere. «Det er ikke 

bare å opprette en side, man må faktisk jobbe for å få folk til å bli med og bruke siden. Det må skje noe 

på siden hele tiden.» (Respondent J7) 

 

Ettersom det allerede finnes sider på Facebook som håndterer kjøp og salg av viltkjøtt ses ikke 

behovet for å opprette nye sider. Isteden ser prosjektet det hensiktsmessig å informere om 

eksisterende sider gjennom www.viltkjott.no.  

 

Når det er sagt er det naturligvis en enkel og kostnadsfri metode for egen markedsføring av kjøtt fra 

små jaktlag eller enkeltjegere.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.viltkjott.no/
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6.1.4. Kvalitetssikring ved salg gjennom åpne portaler 

 

Vi ser generelt i samfunnet at en stadig større del av handelen flytter seg over på internett. Dette 

gjelder både tradisjonell kommersiell handel, men spesielt handel mellom privatpersoner. Finn.no har 

blitt nesten enerådende på direkte salg mellom privatpersoner, og har den klart mest kundevennlige 

løsningen. Facebook har i de senere årene fått en rekk kjøp og salg grupper, men dette er uoversiktlig 

og mangler profesjonaliteten som er på finn.no. 

 

På bakgrunn av dette ville det være naturlig å tro at disse portalene også ville være velegnet for kjøp 

og salg av viltkjøtt. Men som vi ser av brukerundersøkelsen er ikke internett og finn.no foreløpig 

foretrukne steder å få tak på viltkjøtt. Bakgrunnen for dette kan være knyttet opp mot matsikkerhet og 

at forbruker ønsker å vite at man får varer av høy kvalitet. En av de store utfordringene ved salg av 

viltkjøtt gjennom finn.no og Facebook er at det ikke er noe system for kvalitetskontroll og garanti for 

at gjeldene regler for sikker mat følges. 

 

En av grunneierrepresentantene vi har intervjuet sier at et «Nøkkelelement er å sørge for at det man 

tilbyr er av ordentlig kvalitet og riktig frambydd. Når det kunden får, ser ordentlig ut, smaker bra og gir 

gode opplevelser kommer de tilbake.» Han sier videre «Vi averterer i lokalavisa, folk setter seg på liste 

hos oss og vi ringer etter hvert. Vi lover ingenting ettersom vi ikke vet hvor mye elg det blir, så det er 

førstemann til mølla.» (Respondent J4) 

 

Det kan virke som en av hovedutfordringene med salg av viltkjøtt gjennom «åpne» portaler på 

internett er mangel på tillit ettersom kjøper og selger ikke har noe forhold til hverandre. 

 

Et tiltak som kan øke tilliten mellom kjøper og selger er informasjon og åpne tilbakemeldinger om 

varen som selges. Dette er en trend som griper om seg i andre typer omsetningskanaler, der åpne 

tilbakemeldinger, eller referanseliste, fra tidligere kunder gir nye kjøpere en sikkerhet for hva de 

bestiller.  

 

En jeger som selger en del gjennom Facebookgruppen «Salg og kjøp av viltkjøtt» kan fortelle at han er 

nøye med å ha god info på pakkene. «Når jeg leverer kjøtt som jeg har pakket selv er jeg nøye med at 

jeg skriver en etikett på når dyret er skutt, hvor det er skutt hen, hvilken stykningsdel det er, vekten på det 

og når det er lagt i fryseren og holdbarhetsdato som jeg vanligvis oppgir til 1 år. Da er det omtrent som 

når folk går på butikken, og det setter de stor pris på.» (Respondent J7) 

 

Prosjektet har utarbeidet et forslag til skjema som selgere kan legge ved når de skal selge kjøtt 

gjennom «åpne» kanaler på internett. Eventuelt kan elementer fra skjemaet med fordel inkluderes i 

beskrivelsen av varen.  

 

Skjemaet er tilgjengelig på http://viltkjott.no/skjema-for-slag-av-viltkjott/ og er en åpen fil som bruker 

kan tilpasse etter eget ønske med egen logo etc. 

http://viltkjott.no/skjema-for-slag-av-viltkjott/
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Figur 9  Skjema for salg av viltkjøtt 
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6.2. Merkevarefunksjon 

Omsetning av mat er underlagt strenge rutiner for bla. sporbarhet. Hensikten er å unngå ansvars-

pulverisering og gjøre verdikjeden etterprøvbar, i den forstand at årsaken til feil ved sluttprodukt skal 

kunne spores opp langs hele verdikjeden. Sporbarheten i systemet er også til dels bakgrunnen for at 

jegergod-kjenning av kjøtt er akseptert, siden det ikke levner tvil om hvor eventuelle feilkilder for 

varen ligger. Dette er også i tråd med den intuitive forventning norske forbrukere har til varer omsatt i 

næring. Norsk mat er og skal være trygg å bruke, noe norske forbrukere også har tillit til at 

næringsmiddelmyndighetene kan garantere gjennom de kravene som til enhver tid stilles.   

 

En stadig økende andel av matvarene i Norge omsettes gjennom kjeder. Mange av disse omsetter 

ingen lokale eller regionale produkter, siden konkurransen om marginer er hard, og dette påvirker 

effektiviteten i bl.a. markedsføringskampanjer. Det er også kamp om hylleplass i kjedebutikkene 

mellom ulike tilbydere av relativt ensartede varer. Hva som er konkurranseflaten mellom de ulike 

tilbyderne kan antas vanskelig etterprøvbart, siden dette dreier seg om forhandlinger mellom kjede og 

enkeltaktør. Kjedens overordnede mål er høyest mulig avanse, både på enkeltprodukt men også i 

forhold til strategisk sammensetning av produktportefølje. Altså om en vare fyller et segment som 

utløser salg av andre produkter, eller gir en positiv omdømmeeffekt.  

 

“Prisen bestemmer de som kommer med den til oss, men det må tåles et ordinært påslag. Hvis varen da 

ikke rullerer åker den ut av butikk. Så ballen ligger litt hos selger.” (Respondent F7) 

 

Det er vanskelig å tenke seg hjortevilt omsatt i så store volumer at det kan finne innpass blant 

systemene i landsdekkende kjeder som ikke har geografiske forskjeller i varespekteret. Å finne 

praktikable og samtidig lønnsomme fremgangsmåter for en slik omsetning er lite realistisk. I så fall 

ville man pådra seg en forpliktelse om leveranse til svært perifere utsalgssteder sett i forhold til 

allokeringen av råvarene.  De største viltforedlingsbedriftene begynner å få varene sine over større 

deler av landet, men hovedsakelig i kjedebutikker med stort utvalg og litt høyere priser. Disse varene 

finner man sjelden hos lavpriskjedene. Viltkjøtt er en begrenset ressurs og viltforedlingsanleggene 

kunne solgt mye mer enn det de fikk inn.  

 

«Vi kunne greit omsatt 50 % mer elg enn det vi fikk i år.» (Respondent F1) 

 

Enkelte kjeder har åpnet for produsenter som driver i mindre skala, men også i disse tilfellene vil det 

kreves et visst omfang av volum for å kunne vinne innpass, og krever en form for organisering. I dag 

skjer dette i et noe begrenset omfang ved at felt vilt leveres til en bearbeidingsbedrift som distribuerer 

til et utvalg av utsalgssteder. Et alternativ til dette kunne være utvikling av felles merkevareprodukter 

som er bearbeidet etter felles kravspesifikasjon ved ulike slakterier i samme region. En felles merkevare 

som bearbeides og pakkes av ulike bedrifter med et system for sporing vil kunne øke volumet 

vesentlig. Fordelen ved en slik organisering er blant annet innsparing av kostnader og økt 

forhandlingsstyrke.   
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Noen som har valgt nettopp denne løsningen er Edelvilt i Trøndelag. Edelvilt tilbyr Viltkjøtt fra 

Trøndelag og beskriver seg selv som følger. «Edelvilt er et initiativ fra fire kjøttbedrifter i Trøndelag for å 

gi Norge bedre tilgang på viltkjøtt av høy kvalitet. Alle aktørene er kjent for sin seriøse og mangeårige 

satsing på mottak av vilt». De fire kjøttbedriftene som samarbeider under paraplyen og merkevaren 

Edelvilt er Vilteksperten AS, Inderøy Slakteri AS, Dullum Slakteri AS og Levanger Kjøtt og Vilt AS. 

 

Initiativet for en slik ordning må komme fra en større foredlingsbedrift til en annen i samme kategori 

for å oppnå et volum av interesse for kjeder av dagligvarebutikker. Samtidig er denne type 

omsetningsledd et ekstra og fordyrende mellomledd i en handel som i dagens situasjon kan foregå 

direkte fra foredlingsledd til forbruker. Så lenge det er avsetning for volumet gjennom en kort 

verdikjede synes det å være lite å hente for jegeren gjennom en kostnadskrevende ordning som har til 

hensikt å konsentrere volumet gjennom et ytterligere fordyrende ledd i kjeden.  

 

Etablering av en merkevareordning som kan komme jegerne til gode for direktesalg er utfordrende. 

Merkostnadene med å drifte en slik løsning spiser fort opp fortjenesten. En merkevareordning som 

kommer jegeren til gode kan bygges opp som en sertifiseringsordning, der jegeren får en del 

forpliktelser til håndtering og kvalitetssikring. Til gjengjeld kan sertifiserte jegere selge kjøttet under en 

felles merkevareparaply. Dette er en løsning som kan bidra til økt tillit hos forbrukeren, ettersom de er 

sikre på at de før trygt viltkjøtt av god kvalitet.   

 

 

Eksempel: «Rå smak» 

 

Produktene fra Hallingdal Lokalmat Senter AS og andre småskala viltkjøtt-produsenter skal nå 

inngå i «Rå Smak» - konseptet. «Rå Smak» er et nystartet selskap etablert av personer med stor 

interesse for god og sunn mat. Butikken ligger i Asker. En ønsker å skape interessante matvarer 

som produseres på tradisjonelt vis rundt om i landet og selge dem under en felles paraply. 

 

Selskapet vil slå et slag for den enkle, men sunne og smakfulle måltidet. Konseptet tilbyr 

oppskrifter med varene under mottoet «råvarer gir rå smak!». 

 

«Rå smak» håndplukker leverandører med fokus på kvalitet fremfor kvantitet. Produksjonen foregår 

mest mulig naturlig etter gamle tradisjoner, med utebeitende dyr, skånsom bearbeiding av maten 

og uten bruk av unødvendige tilsettingsstoffer. 

 

I tillegg til norske gårdsprodusenter, er en del av produktene importert fra mindre, lokale 

produsenter som er opptatt av kvalitet og smak. Virksomheten hevder å holde tett kontakt med 

alle leverandører, og har full kontroll med hele produksjonskjeden.  

 

Kilde: http://raasmak.no/ 

 

http://raasmak.no/
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6.3. Arrangementer og aktiviteter 

Ulike typer arrangementer og aktiviteter er viktig for å øke oppmerksomheten rundt viltkjøtt og de vil 

ha positiv påvirkning med tanke på etterspørslene og verdiskaping basert på viltkjøtt. Det er flere 

arrangementer og aktiviteter som setter viltet i fokus, eller som har vilt og viltkjøtt som en viktig del av 

arrangementet. Noen av disse er beskrevet nedenfor.  

 

6.3.1. Norsk Elgfestival i Trysil 

Trysil har etablert Norsk Elgfestival. Dette er en festival der elgen har fått en sentral plass, både i 

forbindelse med servering, faglig opplegg og aktiviteter. I tillegg har festivalen konserter og foredrag 

som trekker folk. Norsk Elgfestival Trysil er forankret i Trysils reiselivsstrategi for perioden 2012 — 

2020, vedtatt av både Trysil kommune og blant medlemsbedriftene til Destinasjon Trysil. 

 

Elgfestivalen er bygd opp rundt 5 hovedområder:  

• Handel 

• Kultur og underholdning 

• Mat og drikke 

• Faglig program og kompetanseheving 

• Aktiviteter 

 

Viltkjøttprosjektet bidro her under den faglige delen av programmet på den første festivalen i 2014. 

 

Forankring 

Norsk Elgfestival Trysil er forankret i Trysils reiselivsstrategi for perioden 2012 — 2020, vedtatt av både 

Trysil kommune og blant medlemsbedriftene til Destinasjon Trysil. Norsk Elgfestival Trysil eies og ledes 

av Trysil Utmarkstjenester. 

 

Norsk Elgfestival 2014 

Den første elgfestivalen i Trysil ble gjennomført i dagene 28.- 31.08.14. Totalt er besøksantallet anslått 

til i underkant av 3 000 personer. Det var 1 150 personer som deltok på grendetilstelninger og 

arrangementer i sentrum. I tillegg var det mellom 1 500 og 1 800 personer innom festivalløypa i løpet 

av fredag og lørdag.  

 

«Mange positive tilbakemeldinger fra publikum og utstillere motiverer til fortsatt innsats for å utvikle 

elgfestivalen til et stort Trysilarrangement i overgangen mellom sommer og høst i årene som 

kommer.» (Arrangementsansvarlig for Elgfestivalen) 

 

Norsk Elgfestival 2015 

Etter første års suksess ble festivalen gjentatt 27. – 30. august 2015. Elgfestivalen doblet da antall 

besøkende fra 3 000 til 6 000.  
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Videre drift av Norsk Elgfestival 

Trysil er allerede i gang med planleggingen av festivalen for 2016. Norsk elgfestival har en egen 

hjemmeside med mer informasjon www.elgfest.no. Norsk elgfestival her et mål om 20 000 besøkende i 

2020. 

 

6.3.2.  De Nordiske Jakt- og Fiskedagene på Elverum 

I 2015 ble de Nordiske Jakt- og Fiskedagene arrangert for 53. gang. Gjennom årene har arrangementet 

blitt Norges viktigste møtested for friluftsfolk, jegere og fiskere med over 32 000 besøkende årlig. 

 

 

 

Figur 10  Bilde fra Jakt og Fiskedagene (http://www.skogmus.no/?page=79) 

 

Jakt og fiskedagene har aktiviteter, populærforedrag og matbit tilberedt på ulikt vis. Jakt- og 

Fiskedagene er også en salgsmesse med over 250 forhandlere som tilbyr sine varer. 

 

Besøkstallet har holdt seg på dette nivået i flere år, og Norsk Skogmuseum forklarer den årlige 

suksessen slik: «Kombinasjonen av faglig innhold, det kommersielle salget og ideelle utstillere - som 

lag, foreninger og utdanningsinstitusjoner - gir arrangementet en enorm bredde. Jakt- og fiskedagene 

har sterke tradisjoner, samtidig som vi er veldig bevisst på å fornye oss. Om jeg skulle tallfeste 

fordelingen vil jeg si at arrangementet er 80 prosent god tradisjon og 20 prosent fornyelse», sier Stein 

Tore Andersen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.elgfest.no/
http://www.skogmus.no/?page=79
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6.3.3. Grüne Woche i Berlin 

Internationale Grüne Woche Berlin er en viktig profileringsarena og en sentral møteplass for alle som 

arbeider i skjæringspunktet mellom mat, opplevelser og reiseliv.  Landbruks- og matdepartementet 

står bak prosjektet i nært samarbeid med Innovasjon Norge og ambassaden i Berlin. I 2016 arrangeres 

IGW 15.-24. januar og Norge deltar for 29. gang. 

 

Arrangementet er en viktig arena for å vise frem mye av det Norge har å by på i reiselivssammenheng.  

Samtidig som man viser frem Norges flotte natur og opplevelsesmuligheter her mat og drikke en 

sentral plass. Viltkjøtt er en gjenganger og bidrar til å markedsføre Norge internasjonalt.  

 

 

6.3.4. Helgrilling av elg i regi Det Norske 

Skogselskap 

En annen aktivitet som bidrar til å fremme ressursen 

viltkjøtt er helgrilling av elg i regi Det Norske 

Skogselskap. Dette er ikke noe arrangement i seg selv, 

men en aktivitet som trekkes inn på mange andre 

arrangementer og da gjerne i bynære områder. Da når 

man også mange utover skogbruker og jegerstanden. 

Helgrilling av elg er et trekkplaster på arrangementene 

samtidig som det kan få opp folks øyne for naturens 

råvarer. 
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6.4. Felles satsing på markedsføring av hjorteviltkjøtt 

Generell markedsføring av hjorteviltkjøtt er viktig for å sette «produktet» på dagsordenene, synliggjøre 

mulighetene og øke den generelle etterspørselen. Verdien av en større satsning på generell 

markedsføring er stor og det vil komme hele verdikjeden for hjorteviltkjøtt til gode. En slik satsning vil 

krev en del ressurser, og det er viktig å ha finansieringsordninger på plass. 

 

 

6.4.1. Dagens situasjon 

Gjennom arbeidet i prosjektet var vi i kontakt med flere av de store viltforedlingsanleggene og vi fikk 

samme tilbakemelding fra alle. Situasjonen har endret seg veldig siden prosjektstart. 

Viltbehandlingsanleggene får nå ikke nok viltråvarer, dette i kontrast til at de tidligere ikke fikk solgt 

varene sine. Så per i dag er det ikke behov for generelle markedsføringstiltak.  

 

Et av de store viltforedlingsanleggene uttalte blant annet «Etter satsningen i 2010 har situasjonen 

snudd og vi har kommet i manko på kjøtt. Slik situasjonen er for øyeblikket klarer vi ikke å få tak på nok 

råvarer til å levere i forhold til etterspørselen. En felles satsning på markedsføring ser vi derfor ikke 

behovet for på nåværende tidspunkt.» (Respondent F3) 

 

Et annet viltforedlingsanlegg utalte at «Markedet har snudd fra et overskudd til totalt underskudd. Så 

blei det mye armer og bein i været høsten 2013 med store prisoppganger på råstoffet.» (Respondent F2) 

 

For å få til en felles satsning på markedsføring er man avhengig av å få med viltforedlingsanleggene 

for å få en viss størrelse på satsningen. Disse ser ikke behovet på det nåværende tidspunktet, men er 

åpne for å bli med på en felles satsning dersom situasjonen skulle snu. Det ble blant annet uttalt fra et 

viltforedlingsanlegg at «dersom situasjonen skulle endre seg er vi gjerne med på en fellessatsing». 

 

Dersom situasjonen skulle endre seg i fremtiden er veien kort for å ta frem igjen dette virkemiddelet. 

Videre i dette kapittelet beskrives noen viktige momenter en må ta hensyn til dersom man skulle 

iverksette en større felles satsning på markedsføring av viltkjøtt. 

 

 

6.4.2. Felles satsing 

Det finnes ikke noe opplysningskontor for viltkjøtt på samme måte som det gjør for kjøtt av storfe, 

gris, kylling og tamrein. Det er derimot åpent for at Opplysningskontoret for kjøtt kan markedsføre 

elgkjøtt. Dette kan ikke finansieres gjennom omsetningsavgiften, så en slik satsing må finansieres 

gjennom alternative finansieringskilder.  
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Generelle informasjons- og markedsføringstiltak er viktig for å øke bevissthet omkring, samt øke 

etterspørselen og betalingsviljen for hjortviltkjøtt. I forprosjektet så vi viktigheten av at slike tiltak er 

koordinert med de ulike aktørene i verdikjeden og at disse er varslet i god tid i forveien om at det skal 

kjøres informasjons og markedsføringskampanjer. For eksempel vil dagligvare vite når det settes i 

gang en kampanje, slik at de kan forberede seg og ha nok viltkjøtt til sine kunder. Prosjektet hadde 

derfor som mål å jobbe for å få i gang et større samarbeid blant aktørene i verdikjeden om en felles 

markedsføringsplan og kampanje, blant annet med bruk av viltfondsmidler. Prosjektet skulle utrede og 

ha fokus på koordinering og informasjonstiltak, mens en tyngre satsning på markedsføring ville kreve 

tilleggsfinansiering.  

 

Fellessatsing høsten 2010 

Et eksempel på en slik fellessatsing ble gjennomført 

høsten 2010 med god effekt.  Her gikk flere aktører 

sammen om å øremerke 1 krone pr kilo elgkjøtt til 

markedsføring. Gjennom Opplysningskontoret for 

kjøtt og matprat.no ble disse midlene brukt til å 

utvikle oppskrifter og markedsføring. Innsatsen ga 

resultat og under elgjakta 2010 lå elgoppskrifter 

inne på topp 10-listen over matprat.no sine mest 

populære oppskrifter. Kostnaden på denne 

satsningen var på ca. kr 100.000,- for å kjøpe ut 

tjenester fra Opplysningskontoret  

for egg og kjøtt som driver matprat.no. 

 

Forutsigbarhet og planlegging 

Parallelt med en offensiv markedsføring må tilgjengelighet for forbruker sikres ved at 

dagligvarehandel, hotell og restaurant  tilbyr slike produkter og at disse aktørene har mulighet for å 

planlegge og tilrettelegge for en slik etterspørsel. Det er derfor viktig at dette er koordinert med de 

ulike aktørene i verdikjeden og at disse er varslet minst 6 mnd. i forveien, slik at de også kan planlegge 

og henge seg på satsingen. 

 

Konkurranse 

Det stor konkurranse om å fylle middagsbordet vårt med ulike varer og produkter. Dette gjør det 

utfordrende å få oppmerksomhet rundt bruken av viltkjøtt. Markedsføringstiltak vil derfor være viktige 

for å bevisstgjøre kundene om at elgkjøtt er et alternativ til annet kjøtt, og at dette faktisk finnes 

tilgjengelig enten i butikk, hotell eller restaurant. Et annet viktig punkt er å gjøre produktene attraktive. 

At de ser flotte og tiltalende ut i butikk og at kokker og servitører kjenner historien bak produktene og 

kan selge en matopplevelse og et produkt de er stolte av. 
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6.4.3. Bruk av viltfondsmidler 

 

Situasjonen kan fort endre seg i fremtiden, og da vil en felles satsing på markedsføring igjen bli høyst 

aktuell. Som et resultat av funnene i forstudien ble følgende forespørsel sendt 

Miljøverndepartementet: 

 

«Viltfondet gjennom den differensierte jegeravgiften skal medvirke til finansiering av nødvendige 

nasjonale oppgaver. For å lykkes med økt omsetning av elgkjøtt er det behov for et felles løft for 

informasjon og markedsføring av produktene. NORSKOG og Norges Skogeierforbund ber 

Miljøvernministeren om at det åpnes for at Viltfondet kan brukes til finansiering av slike tiltak som f.eks. 

bruk av matprat.no. Dette vil komme alle som omsetter elgkjøtt til gode.» 

 

Tilbakemeldingen fra Miljøverndepartementet var som følger: 

 

«Når det gjelder Viltfondet, har Stortinget gitt enkelte retningslinjer. Midlene i Viltfondet skal brukes til 

forvaltningstiltak som kommer viltet og allmennheten til gode. Innenfor denne rammen kan det søkes 

om midler til konkrete tiltak via et nettbasert søknadssenter i regi av Direktoratet. Eventuelle søknader 

om tilskudd til informasjon vil måtte vurderes konkret i sammenheng med andre søknader om tilskudd.» 

 

Vi tolker dette dithen at det er åpent for å søke om Viltfondsmidler til en felles satsing på 

informasjonstiltak for viltkjøtt dersom behovet skulle oppstå. 
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7. Konklusjon/oppsummering 

Den nordiske høstingskulturen med sterk lokal medvirkning og forankring, gode jaktmuligheter og 

med kjøttressursen i fokus, er grunnpilaren i hjorteviltforvaltningen. Hjorteviltressursene opplever 

svingninger, som alle biologisk produksjoner. De sykliske variasjonene gjennom de siste tiårene har 

imidlertid skjedd rundt en sterkt økende bestandskurve. Kombinert med endringer i markedet for 

omsetning av viltkjøtt og «nye kunders» preferanser medfører den generelt høye råvaretilgangen store 

muligheter. 

 

 

Organiseringsmuligheter for omsetning av hjorteviltkjøtt 

 

Organisering og forpliktende samarbeid i forhold til omsetning av hjorteviltkjøtt på tvers av 

verdikjeden på jeger-/grunneiernivå har vist seg vanskelig. Det ble gjort forsøk på slike samarbeid da 

det for kort tid tilbake var utfordringer med å få avsetning på elgkjøttet. Oppland hjorteviltregion 

gjorde eksempelvis forsøk med å tilrettelegge for omsetning gjennom sin organisering. Selv om 

tiltaket ble positivt omtalt av grunneiere i regionen ble det lite benyttet i praksis. Da situasjonen for 

omsetning av elgkjøtt bedret seg, gikk alle raskt tilbake til direkte salg på egenhånd. Den største 

utfordringen for slikt samarbeid er at den økonomiske gevinsten ikke forsvarer innsatsen. De fleste 

jaktlagene benytter det de selv trenger, samt det hver enkelt kan selge til bekjente eller faste kunder.   

Deretter selges det eventuelt overskytende til viltforedlingsanlegg der man i dag oppnår priser som 

oppleves som akseptable.  Kombinert med at det for tiden skytes noe mindre elg, er det kun et fåtall 

dyr som er aktuelle for omsetning gjennom en organisering som hjorteviltregionene. Dette gjør det 

vanskelig å skape lønnsomhet for organiseringen. Ulempen ved dette er at fremtidig mulige 

situasjoner med overskudd av vilt kan by på problemer. Vi ser det som en generell utfordring at viljen 

til å finne langsiktige løsninger er til stede kun da avsetningsproblemer har oppstått, noe som er 

relativt vanlig da ansvar og myndighet hviler på svært mange og den økonomiske konsekvensen i 

realiteten er liten for de aller fleste.     

 

Organisering og samarbeid på langs med verdikjeden har imidlertid vært vellykket i flere tilfeller som 

vi har sett på. Dette gjelder spesielt samarbeid mellom jeger/grunneier og slakter/nedskjæringsbedrift. 

Kombinert med feltkontrollørordningen har profesjonell nedskjæring vært viktig for direkte salg av 

hjorteviltkjøtt fra jeger til sluttforbruker. Metoden har vært særlig viktig for større og mer profesjonelle 

jaktrettshavere.  

 

I dagens marked er salg av hele og halve dyr gjennom samarbeid med slakter/nedskjæringsbedrift den 

løsningen som oppfattes mest praktisk og velfungerende. Kunden får da ferdig nedskåret og 

vakuumpakket kjøtt og betaler ut i fra dyrets slaktevekt. Dersom jeger har kompetanse og egnede 

lokaler kan verdiskapingen økes ytterligere ved å registrere seg som småskala foredlingsbedrift og selv 

stå for nedskjæring og vakuumpakking. Dette gjøres også i mange tilfeller.  
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Samarbeid om egnede lokaler for videreforedling kan virke som en god løsning, men det er 

overaskende få som har valgt denne fremgangsmåten. Mangel på kompetanse, kombinert med et 

omfattende regelverk er noe av grunnen. Men altså også at det i realiteten er utsikter for begrenset 

avkastning av den ekstrainnsatsen det innebærer, så lenge man allerede har akseptabel avsetning.  

 

Man kan slå fast at en andel av de som opererer i markedet for direktesalg til forbruker ikke kjenner til 

regelverket og kravet om registrering av småskala foredlingsanlegg. 

 

Vi ser et behov for økt veiledning til grunneiere/jaktlag som ønsker å øke verdiskapingen knyttet til 

kjøtt fra hjortevilt.   Dette gjelder spesielt den gruppen som ønsker å skjære ned kjøttet og 

videreforedle selv. For å sikre god kvalitet og sikker mat syntes det derfor klart å være behov for et 

kursopplegg som tar for seg reglene, bakgrunnen for reglene og hvordan man kan etablere og drifte 

lokaler og virksomhet som tilfredsstiller regelverket. Bare på denne måten kan man øke kompetansen 

og profesjonalisere denne formen for lokal verdiskaping.  

 

Vår anbefaling er at det jobbes for etablering av et kurstilbud til de aktørene som ønsker å registrere 

seg som småskala foredlingsbedrift og levere nedskåret og sikkert viltkjøtt i henhold til regelverket. 

 

 

Prising av produktene, «nye» kunders preferanser og erfaringer fra tilbydere 

 

Lønnsomhetsmessig ser vi en klar fordel av å kunne selge dyr basert på slaktevekt, fremfor kjøttvekt. 

Omsetning av kjøtt etter slaktevekt er også den mest utbredte måten å selge kjøtt på i dag, der vekten 

på både kjøtt og bein er grunnlag for prissettingen. Dersom man selger med utgangspunkt i kjøttvekt 

må vekten av bein trekkes fra. Som en tommelfingerregel utgjør en elgkalv ca. 40 % bein, mens dette 

av slaktevekten for en voksen elg utgjør ca. 30 %. På grunn av beinandelen krever elgkjøtt solgt etter 

kjøttvekt et påslag på 66 % for kalv og 43 % for voksent dyr for at selger skal sitte igjen med det 

samme beløpet som om kjøttet ble solgt etter slaktevekt. 

 

Salg i mindre forpakninger er naturligvis mer arbeidskrevende enn større, ettersom det blir mer 

håndtering og flere kunder å forholde seg til. På den andre siden er det lettere å finne kjøpere som 

ønsker mindre pakker, eksempelvis 10 kg kjøtt. Avsetningsmulighetene for mindre størrelser og 

forpakninger er mer styrende enn mulighetene for merfortjeneste gjennom økt arbeidsinnsats, da 

dette i liten grad lar seg forsvare økonomisk.   

 

Den prisingen vi har sett gjennom prosjektet indikerer i mange tilfeller at prisene er utformet for 

kjøpers marked. Det er vanskelig å se sammenheng mellom ulike sluttprodukters arbeidsinnsats og 

kvaliteter og de prisene ulike varer faktisk omsettes for.     

 

Både tilbydere og sluttforbrukere viser til at et stort flertall ønsker viltkjøttet nedskåret og 

vakuumpakket. Trenden er også at det er flere og flere som ønsker mindre mengder kjøtt fremfor de 

mengdene kjøp av nedskårede hele og halve dyr gir.  
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Et nokså oppsiktsvekkende funn er indikasjonen på hvor få som finner det aktuelt å kjøpe viltkjøtt på 

nett. Etter vår vurdering har dette med tillit å gjøre. Forbrukeren vil gjerne vite at maten han/hun 

kjøper er både god og sikker, og har behov for formelle eller uformelle bekreftelser på at dette er 

tilfellet.  Alternativene for tyngden på etterspørselssiden er da å kjøpe i butikk eller fra noen man 

kjenner. Med delingshandelen som raskt vinner terreng i netthandelen, kombinert med at enkelte 

bedrifter faktisk kan vise til gode resultater via nettsalg, er det grunn til å anta at dette omfanget vil 

øke i takt med at netthandel generelt utvikles. Det er i den sammenhengen verdt å legge merke til at 

de som har lykkes oftest omsetter gjennom egne sider med personlig preg og ikke via upersonlige 

markedsplasser.  

 

Gjennomgangstonen blant tilbydere som selger direkte til sluttforbruker er at andelen gjenkjøp fra 

tidligere kunder utgjør en overveidende andel. Fornøyde kunder kommer igjen år etter år, samtidig 

som de tiltrekker seg nye kunder ved at de anbefaler tilbyderen til sine venner og kjente.  

 

 

Kundevennlig salgsportal og kvalitetssikring 

 

Den største utfordringen ved direktesalg av hjorteviltkjøtt er å komme i inngrep med betalingsvillige 

markeder. Disse er oftest er lokalisert utenfor de regionene der det jaktes mye og hvor det tilbys mye 

kjøtt i jaktsesongen. Den neste oppgaven er å sikre at både kvaliteten og kundetilpasningen av 

produktet utløser gjensalg år etter år. Å operere i tråd med det regelverket som omhandler kjøp og 

salg av viltkjøtt er en forutsetning for å beholde tillit over tid, og er et tungt felles ansvar som påhviler 

hver enkelt aktør i dette markedet.   

 

Gjennom prosjektet har vi vurdert ulike løsninger og tilrettelegging for kundevennlig salgs-

/informasjonsportal og kvalitetssikring av tilbudte viltkjøttprodukter. Det er flere nettbaserte 

salgsportaler i Norge, både nettsteder som omsetter kjøttvarer fra en og samme tilbyder, samt 

nettsteder som er åpne markedsplasser for en mengde varer. Viltkjøtt har en relativt kort sesong og er 

av en begrenset mengde sammenlignet med andre produkter som selges gjennom den siste 

kategorien markedsplasser. Dersom man kombinerer sesongvise produkter av vilt med direktesalg av 

tamkjøtt og andre lokalmat produkter kan mengden bli betydelig og kontinuitet på tilbudssiden 

opprettholdes. Både fra produsentene direkte, men også fra små spesialbutikker som tilbyr kortreiste 

produkter. Gjennom prosjektet har vi sondert mulighetene for å utvikle en modell for slik omsetning 

gjennom nettstedet Finn.no, noe denne virksomheten pr i dag ikke ønsker å satse på. 
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Mye tyder på at konkurransen blir hardere i markedet for kjøp og salg av varer mellom privatpersoner. 

Finn.no har vært nærmest enerådende i det norske markedet, men den siste tiden har antallet kjøp og 

salg sider på Facebook eksplodert. Dette er trolig en medvirkende årsak til at finn.no nå har gjort det 

gratis for privatpersoner å legge ut ting på torget. Med tanke på antallet brukere som er på Facebook 

og antallet personer man treffer med informasjon gjennom innleggene sine, vil trolig dette bli en enda 

viktigere portal for kjøp og salg av varer i fremtiden. Dagens løsninger for kjøp og salg på Facebook er 

ikke optimal med tanke på søkefunksjoner etc., men dette kan fort endre seg dersom Facebook ser 

muligheter for å tjene penger på dette.  

 

En utfordring ved salg over nett er spørsmålet om tillit mellom kjøper og selger. Kjøper må uavhengig 

av salgskanal ha trygghet for at han/hun kjøper kjøtt av god kvalitet. En mulighet kan være å utvikle 

felles merkevareprodukter som er bearbeidet etter felles kravspesifikasjon ved ulike slakterier i samme 

region. En felles merkevare som bearbeides og pakkes av ulike bedrifter med et system for sporing vil 

kunne øke volumet vesentlig. Det gir økonomisk styrke til markedsrettede tiltak og kan samtidig sikre 

utvikling av et navn som er kjent. Fordelen ved en slik organisering er blant annet innsparing av 

kostnader og økt forhandlingsstyrke. Da stiller det strenge krav til kvalitet for å kunne benytte 

merkevareordningen/logoen og det er også denne kunden har et tillitsforhold til. 

 

Utvikling av en felles merkevare krever mye arbeid og ressurser. Dette krever økonomisk uttelling for 

innsatsen. Det fordrer også et initiativ og et forpliktende samarbeid blant deltakerne i ordningen. En 

tilnærming til dette kan være å standardisere informasjon knyttet til det viltkjøttet man selger. I denne 

forbindelse har prosjektet utarbeidet et skjema som kan fylles ut og som kan følge viltkjøttet fra jeger 

til sluttforbruker. Her kan informasjon om vekt, møringstid, feltkontrollert etc. fylles inn og dette vil 

kunne bidra til økt tillit hos kjøper. 

 

Signalene fra både tilbydere og sluttforbrukere tilsier behovet for øyeblikket er større for en 

informasjonsportal enn for en ny salgskanal. Webportalen www.viltkjott.no ble derfor utviklet som en 

del av prosjektet som en webportal med relevant informasjon for jegere/grunneiere som ønsker å 

omsette trygt viltkjøtt i ulike former. Portalen linker også til salgsløsninger og videreforedlingstips som 

vil være nyttig både for tilbyder og for sluttforbruker. Webportalen har kategorisert informasjonen i 

følgende kategorier: 

 

• Håndtering 

• Kjøp & salg 

• Foredling 

• Viltmottak 

• Regelverk 

• Kurs og aktiviteter 
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Hensiktsmessige informasjons og markedsføringstiltak for hjorteviltkjøtt 

 

Generell markedsføring av hjorteviltkjøtt er viktig for å skape bevissthet om mulighetene for den jevne 

nordmann, synliggjøre mulighetene og øke den generelle etterspørselen. Det er mange gode lokale 

tiltak, som for eksempel Norsk Elgfestival i Trysil, som bidrar til å sette ressursen viltkjøtt på 

dagsordenene.  

 

Verdien av en større nasjonal satsning på generell markedsføring av hjorteviltkjøtt er stor og det ville 

komme hele verdikjeden til gode. En slik satsing vil kreve ressurser for bruk av kompetent 

markedsføringsfaglig bistand.  

 

Kontakten med flere av de store viltforedlingsanleggene ga enhetlige beskrivelser av en raskt endret 

situasjon siden prosjektet startet.  Fra å ha et overskudd av råvarer får viltbehandlingsanleggene nå 

ikke nok vilt inn til bedriftene.  Derfor ser man ikke behovet for generelle markedsføringstiltak. Hvis 

situasjonen igjen skulle endre seg så signaliseres imidlertid interesse for å delta.  Disse elementene 

ansees som viktige i en større felles satsing på markedsføring av viltkjøtt. 

 

 Forutsigbarhet og planlegging. Parallelt med en offensiv markedsføring må tilgjengelighet for 

forbruker sikres ved at dagligvarehandel, hotell og restaurant tilbyr slike produkter og at disse 

aktørene har mulighet for å planlegge og tilrettelegge for en slik etterspørsel. Det er derfor 

viktig at dette er koordinert med de ulike aktørene i verdikjeden og at disse er varslet minst 6 

mnd. i forveien, slik at de også kan planlegge og ta del i satsingen. 

 

 Det er åpnet for at det kan søkes om Viltfondsmidler som kan benyttes til en felles satsing på 

informasjonstiltak for viltkjøtt dersom behovet skulle oppstå.  

 

Miljøverndepartementet har uttalt at «Eventuelle søknader om tilskudd til informasjon vil måtte 

vurderes konkret i sammenheng med andre søknader om tilskudd» 

 

Dersom man ser tendenser til at situasjonen skulle endre seg i negativ retning bør man raskt iverksette 

fellessatsing på generell markedsføring finansiert som et spleiselag mellom råvare/foredlingsleddet og 

bruk av sentrale viltfondsmidler. 
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8.2. Websider 

• SSB1 - Antall felte elger - http://www.ssb.no/elgjakt 

• SSB2 - Samfunnsspeilet nr. 4, 2009 – 

   http://www.ssb.no/vis/magasinet/slik_lever_vi/art-2009-10-06-01.html 

• www.SSB.no  – Jakt, skog, jakt og fiskeri - http://www.ssb.no/jord-skog-jakt-og-fiskeri 

• www.mattilsynet.no 

• http://www.mattilsynet.no/om_mattilsynet/ 

• www.elgslakt.no 

• http://raasmak.no/ 

• http://oppland-hjorteviltregion.no 

• www.klippfisk.no 

• www.elgfest.no 

• www.skogmus.no/?page=79 
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