



Om forprosjektet «Mer viltkjøtt» 
Dato: 8.10.20


«Mer viltkjøtt» er et forprosjekt finansiert av Innovasjon Norge Vestland. Prosjektet gjennomføres 
høsten 2020. Stiftelsen Norsk Hjortesenter er prosjektansvarlig.


1.0 Bakgrunn 
Viltkjøttet har i den senere tid kommet mer i fokus, og det har fått høyere status i befolkningen. 
Dette henger sammen med økte bestander av hjortevilt (større volum), og økt fokus på 
helseaspektene ved det å spise kjøtt (større matbevissthet) og på dyrenes helse (økt fokus på 
dyrevelferd). Det henger også sammen med at kjøttet i større grad enn tidligere er skilt fra 
jaktutøvelsen. Jegeren/grunneieren ønsker fremdeles kjøtt til eget bruk, men jegerne/grunneierne 
har ikke kapasitet eller interesse av å håndtere alt kjøttet etter jakten (større overskudd av kjøtt). 


Forbrukernes forhold til viltkjøttet har også blitt stadig mer positivt og etterspørselen etter viltkjøtt 
er økende. «[D]et bør være en målsetting å øke tilbudet av viltkjøtt til forbruker,» skriver en 
arbeidsgruppe nedsatt av Landbruks- og matdepartementet i rapporten «Handlingsplan for 
næringsutvikling basert på høstbare viltressurser» (s. 41) fra 2019. De skriver også: «Det er gode 
muligheter for økt verdiskaping basert på jakt og viltkjøtt som tilleggsnæring i landbruket» (s. 7).


2.0 Hovedutfordringene 
Selv om verdiskapingspotensialet er til stede, så mangler det i dag et «system» og en infrastruktur 
for å utløse verdiene viltkjøttet representerer. Det er i hvert fall tre overordnede utfordringer knyttet 
til det å få viltkjøttet fra skogen til matfatet. Disse utfordringene henger nøye sammen og må også 
løses sammen:


• Uforutsigbare varestrømmer

• Liten lønnsomhet i viltkjøttnæringen

• Rammebetingelser som ikke er tilpasset utfordringene
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Tabellen under peker på utfordringer knyttet til disse overordnede utfordringene:


I tillegg peker arbeidsgruppen nedsatt av Landbruks- og matdepartementet på at aktører innen 
viltkjøttnæringen må ha økt fokus på kompetansebygging og produktutvikling, og at det må 
utløses samarbeid mellom aktørene innenfor næringen.


3.0 Mål om økt verdiskaping og flere arbeidsplasser 
Målsettingen med «Mer viltkjøtt» er å øke verdiskapingen for norsk viltkjøtt og å skape flere 
arbeidsplasser. Det er også et mål om å skape flere arbeidsplasser ved Norsk Hjortesenter, som er 
et kompetansesenter for hjortevilt. Målsettingen er å styrke kompetansen ved senteret på viltkjøtt, 
utvikle samarbeidet mellom viltkjøttaktører og å bidra til å fremme innovasjon. 


4.0 Formål og problemstillinger 
Forprosjektet «Mer viltkjøtt» skal på den ene siden utrede og komme med forslag til hvordan løse 
hovedutfordringene knyttet til viltkjøtt i dag. På den annen side skal man undersøke og beskrive 
hvordan virksomheten ved Norsk Hjortesenter kan styrkes slik at dette blir et nasjonalt 
kompetanse- og innovasjonssenter for alt viltkjøtt.


Vi har derfor definert to overordnede problemstillinger for prosjektet:


(1) Hva er mulige løsninger på hovedutfordringen knyttet til økt verdiskaping for viltkjøttet med 
tanke på uforutsigbare varestrømmer, liten lønnsomhet i viltkjøttnæringen og rammebetingelser 
som ikke er tilpasset utfordringene?


(2) Hvordan kan et kompetanse- og innovasjonssenter være en pådriver for økt verdiskaping for 
viltkjøtt? Og hvordan kan senteret bidra med å øke kompetansen og legge til rette for økt 
produktutvikling, mer innovasjon og større samhandling mellom aktørene i næringen?


5.0 Arbeidspakker (temaområder) 
I forprosjektet har vi identifisert fire arbeidspakker:


• Øke kompetansen på viltkjøtt

• Bygge et nettverk for viltkjøtt

• Utløse innovasjoner som bidrar til større verdiskaping for viltkjøttet

• Bygge merkevaren «Norsk viltkjøtt»


Uforutsigbare varestrømmer Liten lønnsomhet i 
viltkjøttnæringen

Rammebetingelser som ikke er 
tilpasset utfordringene

• Ingen leveransetrygghet til 
markedet


• Viltkjøttet høstes over kort tid

• Ujevn slaktehygiene og kvalitet

• Trygg og effektiv håndtering av 

kjøttet mangler

• Tilgang, etterspørsel og 

distribusjon er flaskehalser

• Mange grunneiere og lite 

samhandling

• Mange små aktører og lite 
samarbeid


• Spredning i kvalitet (som 
varierer gjennom året)


• Likviditet - lang tid å omsette 
viltkjøttet


• Brenner inne med 
produksjonskjøttet, samtidig 
som det ikke er nok tilgang på 
produksjonskjøtt


• Regelverk og rammebetingelser 
er ikke optimalisert for å få mer 
verdiskaping ut av viltkjøttet


• Ingen nasjonale ordninger for å 
løse hovedutfordringene knyttet 
til viltkjøttet


• Nødvendig infrastruktur og 
organisering mangler


• Ingen felles merkevarestrategi 
for viltkjøtt
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I det følgende vil vi utdype disse temaene og beskrive hvilke problemstillinger vi søker løsninger 
for i forprosjektet.


5.1 Øke kompetansen 
Vi har allerede pekt på hva vi mener er noen grunnleggende utfordringer for å få mer av viltkjøttet 
fra skogen til matbordet, nemlig uforutsigbare varestrømmer, liten lønnsomhet i viltkjøttnæringen 
og rammebetingelser som ikke er tilpasset utfordringene. Det er særlig disse tre utfordringene vi 
tar sikte på å få mer kunnskap om i forprosjektet.


5.1.1 Uforutsigbare varestrømmer 
I dag mangler det en infrastruktur og et system for å håndtere viltkjøttet etter at det har blitt høstet 
i skogen. Håndtering av det ville viltkjøttet og det tamme viltkjøttet ses ikke i sammenheng og 
håndteres ikke innenfor et system. Uforutsigbare varestrømmer er en viktig årsak til at hverken 
HoReCa-markedet eller dagligvaremarkedet går aktivt inn for å promotere norsk viltkjøtt.


I denne arbeidspakken har vi som mål å foreslå en modell som i større grad skaper forutsigbare 
og effektive varestrømmer fra skog til bord.


5.1.2 Liten lønnsomhet i viltkjøttnæringen 
Liten lønnsomhet er en utfordring gjennom hele verdikjeden. For det første må det være incentiver 
for at grunneier og jeger leverer kjøttet fra seg. For det andre må det være mottaksapparat for 
kjøttet lokalt. I dag ser vi at risikoen er stor for de som driver med mottak og foredling av viltkjøtt. 
Dels blir viltkjøttet liggende for lenge i mottaket, og dels er det vanskelig å få omsatt 
produksjonskjøttet. Det er derfor avgjørende at risikoen fordeles mellom aktørene, og at det er 
lønnsomhet i alle leddene i verdikjeden. Spørsmålet er også om det er mulig å rasjonalisere 
verdikjeden og fjerne unødvendige ledd. Lønnsomhet henger derfor sammen med 
problemstillingene knyttet til en effektiv og forutsigbar varestrøm.


Spørsmål knyttet til økt verdiskaping og lønnsomhet må ta utgangspunkt i en forståelse av hvem 
de fremtidige kundegruppene for viltkjøttet er. I denne arbeidspakken vil vi se nærmere på hvilke 
erfaringer aktørene har med sin markedsposisjonering i dag og hvilke fremtidige 
markedsposisjoner som er mulige (f.eks. mainstream-, premium- eller luksusmarkedet). Valg av 
kanaler, betalingsvillighet i markedet, prisstrategi og imagebygging, vil være viktig for utredningen 
om lønnsomhet. Spørsmålet om lønnsomhet henger sammen med valg av strategi for 
merkevarebygging (se arbeidspakke 4). Denne arbeidspakken vil derfor - med utgangspunkt i én 
eller flere fremtidige kundegrupper - se på hvordan en lønnsom verdikjede for viltkjøtt kan se ut.


5.1.3 Rammebetingelser som ikke er tilpasset utfordringene 
For å utvikle en forutsigbar varestrøm og for å øke lønnsomheten i viltkjøttnæringen, er det behov 
for endringer i regelverk og rammebetingelser. Denne arbeidspakken har til hensikt å beskrive 
hindringer i dagens regelverk og forslag til endringer i rammebetingelser for å få økt verdiskaping 
for viltkjøtt. 


Viltkjøttet er i dag underlagt landbruks- og matpolitikken, men problemstillinger knyttet til 
viltkjøttet grenser opp mot en rekke politikkområder: klima og miljø, reiseliv, næringsutvikling, 
helse og livsstil - for å nevne noen. Vi mener også at det er viktig å koble viltkjøttet til 
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beredskapspolitikken, noe som er blitt aktualisert med Covid-19. Infrastruktur og systemer som 
bygges opp lokalt og nasjonalt, kan også være viktig for norsk selvberging og beredskap.


5.2 Bygge nettverk 
Vilkjøttnæringen består på leveransesiden i dag av små og sårbare aktører (grunneier og de som 
tar imot og foredler viltkjøtt). Organiseringen av viltkjøttnæringen er en av årsakene til at ikke mer 
av viltkjøttet kommer ut til forbruker. I «Handlingsplan for næringsutvikling basert på høstbare 
viltressurser» er bedre samhandling mellom aktørene i næringen et av de foreslåtte tiltakene. Vi 
ser at utfordringene vi tok opp i forrige avsnitt må løses sammen med aktørene i næringen. Denne 
arbeidspakken vil se på hvordan viltkjøttnæringen kan organiseres med tanke på større 
samhandling, og hvordan regionale miljøer kan samspille innenfor en overordnet nasjonal 
organisering. I arbeidspakken vil vi også se på aktørenes rolle og bidrag for å utvikle 
viltkjøttnæringen, og hvordan pådriverrollen kan og må utøves med tanke på kompetansebygging 
og innovasjon.


5.3 Utløse innovasjon 
Jegere og grunneiere er i utgangspunktet tradisjonelle i sitt tankesett, men vi ser mange 
samfunnsmessige endringer som vil påvirke jaktutøvelsen og viltkjøttet fremover, blant annet fordi 
nye jegere og grunneiere kommer til. Det handler derfor om å kapitalisere på fremtidige trender 
som har bidratt til at verdiskapingspotensialet har blitt større. For å utløse potensialet, er 
innovasjon helt avgjørende. I arbeidspakkene under «Øke kompetansen» vil vi ha fokus på 
hvordan man kan tenke nytt og innovativt om varestrømmen, lønnsomheten og 
rammebetingelsene. 


I denne arbeidspakken vil vi utrede hvordan et kompetanse- og innovasjonssenter kan være med 
på å fornye viltnæringen, og hvilke strukturer og innovasjonsprosesser i næringen som vil kunne 
føre til økt lønnsomhet og en fornyelse av næringen.


I denne arbeidspakken vil vi også beskrive en mulig innovasjonsmodell for økt produktutvikling i 
viltkjøttnæringen, og teste modellen ved å legge til rette for en innovasjonslab med utgangspunkt i 
den fysiske infrastrukturen som finnes ved Norsk Hjortesenter i dag. En viktig målsetting i 
forprosjektet er å beskrive hvordan en fremtidig innovasjonslab ved senteret på Svanøy kan se ut, 
en innovasjonslab som vil tjene hele viltkjøttnæringen.


Arbeidspakken vil også se på en fremtidig finansiering og organisering av innovasjonslaben, og 
slik beskrive både en forretnings- og driftsmodell.


5.4 Bygge merkevare 
Utredningen om økt lønnsomhet i viltkjøttnæringen vil komme inn på spørsmål om 
markedsposisjonering og merkevarebygging. Vi vil bruke denne analysen, og innspill fra 
samtalene vi har med aktørene i viltkjøttnæringen, til å beskrive noen hovedlinjer i hva som kan 
være en merkevarestrategi for norsk viltkjøttnæring. En slik strategi vil ta utgangspunkt i at norsk 
viltkjøtt er bærekraftig, naturlig og godt, og at viltkjøttet ikke er klassifisert som rødt kjøtt. Vi må 
også se på hva som kan være koblingene til andre nasjonale strategier, for eksempel reiselivet og 
lokal mat. 
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Tabellen under viser den tematiske oppbygningen av forprosjektet.


6.0 Organisering 
Forprosjektet ledes av Stiftelsen Norsk Hjortesenter. Prosjektet er organisert med en 
referansegruppe, en arbeidsgruppe og en samhandlingsgruppe.


Referansegruppen er styret i Stiftelsen Norsk Hjortesenter. Arbeidsgruppen er nedsatt av Norsk 
Hjortesenter, som er prosjektansvarlig.


Med samhandlingsgruppe mener vi en deltagergruppe som aktivt bidrar med kunnskap om 
viltkjøtt og/eller deltar på en workshop i regi av forprosjektet for å diskutere utfordringer og 
muligheter og foreslå bærekraftige løsninger. I tillegg vil vi i prosjektet gjennomføre 
orienteringsmøter med samfunnsaktører som har et ansvar for viltkjøtt.


Arbeidspakke Utredning Problemstillinger

1. Øke kompetansen Uforutsigbare varestrømmer
 • Hvordan utvikle effektive og 
forutsigbare varestrømmer for 
viltkjøtt?

Liten lønnsomhet i 
viltkjøttnæringen


• Hvordan skape større 
lønnsomhet i verdikjeden for 
viltkjøtt? Hva er 
betalingsvilligheten i markedet? 
Hvilke markeder er interessante 
for viltkjøttet?

Rammebetingelser som ikke er 
tilpasset utfordringene

• Hvilke rammebetingelser er 
avgjørende for å få mer kjøtt til 
forbruker og skape lønnsomhet 
i alle ledd i verdikjeden?

2. Bygge nettverk Samhandling i viltkjøttnæringen • Hvordan utløse samhandling 
mellom aktørene i 
viltkjøttnæringen i Norge og 
hvordan kan en fremtidig 
organisering se ut både 
regionalt og nasjonalt?

3. Utløse innovasjon Funksjon og rolle for et 
kompetanse- og 
innovasjonssenter

• Hvordan kan et 
kompetansesenter på nasjonalt 
nivå være med på å fornye 
viltnæringen? 

«Lab» for produktutvikling 
(metode, verktøy, prosess og 
fasiliteter)

• Hvordan vil en mulig 
produktutviklingsprosess se ut 
for en innovasjonslab på 
Svanøy? Og hvordan vil den 
organiseres og finansieres?

4. Bygge merkevare Hovedlinjene i en 
merkevarestrategi for viltkjøtt

• Hvordan skal man bygge 
merkevaren «Norsk viltkjøtt»? 
Og hvem er kundene?
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Vårt mål er at «Mer viltkjøtt» blir et hovedprosjekt fra våren 2021. Da vil flere aktører inviteres inn til 
å delta.


Tabellen under gir en oversikt over deltagere i referansegruppen og arbeidsgruppen.


Tabellen under gir en oversikt over hvem vi orienterer og involverer i forprosjektet (tentativ liste).


Referansegruppe Arbeidsgruppe

• Stein Joar Hegland, professor ved Høgskolen på 
Vestlandet (styreleder) 


• Stein Lier-Hansen, leder i Norsk Industri 

• Kjell Huseby, SWECO 

• Allan Madsen, daglig leder i Peak Florø 

• Atle Neteland, tidligere CEO i BKK 

• Thomas Stang, Maarud Gård 

• Johan Trygve Solheim, Stiftelsen Norsk 
Hjortesenter (prosjektansvarlig) 


• William Fagerheim, Mind the Gap (prosjektleder) 

• Tonny Nundal, TN Komlab (samfunnskontakt og 

kommunikasjonsansvarlig) 

• Aud Slettehaug, Vestland fylkeskommune 

• Truls Edvard Jørgensen, Høgskulen på Vestlandet 

• Gurill Mediaa, selvstendig konsulent, tidligere 

Nortura 

Samfunnsaktører som orienteres om prosjektet Næringsaktører som involveres i forprosjektet

• Innlandet fylkeskommune

• Innovasjon Norge

• Kinn kommune

• Landbruks- og matdepartementet

• Mattilsynet

• Miljødirektoratet

• NJFF

• NMBU

• NOFIMA

• Norges Bondelag

• Norsk Bonde- og Småbrukarlag

• NORSKOG

• Skogeierforbundet

• Skogkurs

• Statskog

• Trøndelag fylkeskommune

• Vang kommune

• Vestland fylkeskommune

• Dullum Slakteri

• Halsan kjøtt

• Haugen Gardsmat

• Inderøy Slakteri

• Kaupanger Gård

• Kjell Kristian Carlsen (viltmottak)

• Kompetansenavet Vest

• Kystvilt

• Matnavet på Mære

• Nortura

• Ole Jonny Eikefjord (restauratør)

• Røros Mat

• Stensaas

• Vilteksperten 
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7.0 Gjennomføring 
Prosjektet gjennomføres i perioden august 2020-januar 2021. Milepælene er:


8.0 Aktuelle rapporter og nettsteder 
Fokus på viltkjøttet er av nyere dato. Viktige rapporter er følgende:


LHL (Landsforeningen for hjerte- og lungesyke): «Viltkjøtt og ernæring» (oppslagsside fra 2015). 
Se https://www.lhl.no/et-sunnere-liv/ernaring-mat-og-helse/viltkjott-og-ernaring 


NORSKOG: Norsk viltkjøtt – helt eller stykkevis og delt? (2016).


Rapport fra arbeidsgruppe på oppdrag fra Landbruks- og matdepartementet: Handlingsplan for 
næringsutvikling basert på høstbare viltressurser (2019).


NINA: Jakt som næringsvei (2020). På oppdrag fra Innovasjon Norge.


Opinion: Bruk av viltkjøtt i HoReCa (2020). På oppdrag fra Innovasjon Norge.


Menon: Samfunnsøkonomisk verdi av elgjakt i Norge (2020). På oppdrag fra Statskog. 


Portalen for viltkjøtt www.viltkjott.no: Prosjektet er ledet av NORSKOG og er delfinansiert av 
sentrale BU-midler fra Landbruks- og matdepartementet og fra Skogtiltaksfondet.


Dato/periode Milepæle

17. - 19. august Oppsttartssamling på Filefjell for arbeidsgruppen og møte med styret i Norsk 
Hjortesenter


September-oktober Orienteringsmøter med samfunnsaktører

September-oktober Intervjumøter med aktører fra viltkjøttbransjen

September-desember Gjennomføre utredningene i arbeidspakkene

25. - 26. november Samhandlingsworkshop på Svanøy

Januar 2021 Ferdigstille rapport fra forprosjektet
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9.0 Kontakt 
Følgende personer kan kontaktes vedrørende forprosjektet:


Prosjektansvarlig:

Johan Trygve Solheim, Stiftelsen Norsk Hjortesenter

Mobil: 959 42 774. E-post: johan@svanoy.com 


Prosjektleder:

William Fagerheim, Mind the Gap AS

Mobil: 92 68 14 23. E-post: william@mindthegap.no 


Samfunnskontakt og kommunikasjonsansvarlig:

Tonny Nundal, TN Komlab

Mobil: 905 95 845. E-post: tnundal@outlook.com 
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