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• Del 1: Kort om forprosjektet «Mer viltkjøtt» 
• Handler om få «mer viltkjøtt til folket» (forbruker) 

• Del 2: Muligheter 
• Sammenfallende behov 
• Trender som taler for «mer viltkjøtt» 

• Del 3: Utfordringer og løsninger 
• Uforutsigbare varestrømmer er hovedutfordringen 
• Det er mulig å doble mengden viltkjøtt i det profesjonelle markedet 

• Del 4: Visjon og strategier 
• Vi vil det samme 
• Vi må jobbe sammen: Spiralen for bærekraftig verdiskaping i viltkjøttnæringen  

Min disposisjon



William Fagerheim, prosess- og prosjektleder i Mind the Gap AS 
(innleid prosjektleder for «Mer viltkjøtt»): www.mindthegap.no  

• Mind the Gap AS er et ledende norsk fremtidsselskap og har 
spesialkompetanse på scenario- og foresightbasert 
strategiutvikling. 

• Vår oppgave er å bidra til fremtidsrettet utvikling og nytenkning 
ved å utløse innovasjon og samarbeid, identifisere nye 
forretningsmodeller, og bygge en felles og delt historie for 
fremtiden (visjons- og omdømmebygging). 

• Mind the Gap benytter seg av involverende og deltagerbaserte 
prosesser for å sikre engasjement og eierskap til strategi- og 
utviklingsarbeidet. 

• Vi har vært prosessleder for utviklings- og samarbeidsprosesser 
i over 20 klynger i Norge i tillegg til en rekke andre nettverk og 
samarbeid. 

Kort om meg og mitt selskap

http://www.mindthegap.no


Del 1: Forprosjektet

Vitello tonnato di cervo var en av rettene i innivovasjonslaben i «Mer viltkjøtt» som 
ble komponert av restauratør Ole Jonny Eikefjord



• Forprosjektet er delvis finansiert av Innovasjon Norge Vestland og med bidrag fra 
Vestland fylkeskommune 

• Prosjektet har vært i regi av Norsk Hjortesenter 
• Styret i Hjortesenteret har vært referansegruppe 
• Arbeidet har vært utført av en bred, tverrfaglig arbeidsgruppe 
• Gjennomføringsperioden har vært juni 20-januar 21 
• Rapport publisert i januar 2021 

Kort om forprosjektet «Mer viltkjøtt»

REFERANSEGRUPPE: 

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

• Kjell Huseby, SWECO 
• Thomas Stang, Maarud Gård 
• Atle Neteland, tidligere CEO i BKK 
• Allan Madsen, daglig leder i Peak Florø 
• Stein Lier-Hansen, leder i Norsk Industri

ARBEIDSGRUPPE: 

• Prosjektansvarlig Johan Trygve Solheim, daglig 
leder ved Stiftelsen Norsk Hjortesenter 

• Prosjektleder William Fagerheim, Mind the Gap AS 
• Samfunnskontakt Tonny Nundal, TN-Komlab AS 
• Gurill Mediaa, Mediaa Consulting AS 
• Aud Slettehaug, Vestland fylkeskommune og 

Kompetansenettverk Lokalmat Vest 
• Truls Edvard Jørgensen, Høgskulen på Vestlandet 
• Ole Jonny Eikefjord, restauratør (Eik Annen Etage, 

Teatro m.fl.)



«Skal viltnæringa ta sin rettmessige posisjon i markedet, 
så er økt kompetanse, innovasjon, digitalisering og 
logistikk viktige nøkkelord sammen med bedre 
samhandling i næringen og på tvers av næringer». 
Ordfører Ola Teigen i Kinn kommune. 

«Potensialet for hjortekjøtt kommer i stor grad an på 
næringas evne og vilje til å opptre som en næring og 
bygge et marked over tid». 
NILF-rapport om hjortenæringen fra 2005, s. 6. 

Samarbeid som hovedtilnærming



Kompetanse-
aktører

Samspill og 
samarbeid

Næringsaktører Offentlige aktører Fagorganisasjoner Kompetanseaktører

• Fram Reinlag

• Filefjell Reinlag

• Halsan Kjøtt

• Haugen Gardsmat

• Kaupanger Gård

• Kjell Kr. Carlsen (viltmottak)

• Kystvilt

• Nortura Førde

• Nortura PROFF

• Røros Mat

• Slaktehuset Eidsmo Dullum

• Stensaas Reinsdyrslakteri

• Vilteksperten

• Innlandet fylkeskommune

• Innovasjon Norge

• Kinn kommune

• Landbruks- og 

matdepartementet

• Mattilsynet

• Miljødirektoratet

• Vang kommune

• Vestland fylkeskommune

• Norges Jeger- og Fiskerforbund

• Norges Bondelag

• Norges Bonde- og småbrukarlag

• NORSKOG

• Skogeierforbundet

• Statskog

• Gastronomi Norge

• Høgskulen på Vestlandet 

• Kompetansenettverk Lokalmat 

Vest

• Matnavet Mære

• Norsk Hjortesenter

• Norwegian Food Trade

• Skogkurs

• Siderklynga Hardanger

• ViteMeir

Offentlige 
aktører

Fag-
organisasjoner

Nærings-
aktører

Verdinettverk for viltkjøtt



Steinkjer 
m/ omegn

Røros 
m/ omegn

Filefjell 
m/ omegn

Svanøy m/ 
Vestland

Forprosjektet fokuserte på fire regioner

Målet er å utvikle 
et nasjonalt 
nettverk for 

viltkjøtt i Norge 
der aktørene 
samhandler



Del 2: Muligheter



Hva består muligheten i?

Tre 
sammen-
fallende 
behov

Samfunnsaktører

ForbrukereLeverandører
Ønsker økt tilgjengelighet

Ønsker økt verdiskaping på en bærekraftig ressurs

Ønsker større marked



Utgangspunkt: Bestandene øker

Veksten av hjortevilt har vært stor i en årrekke. Mange 
steder er det behov for og ønske om bestandsreduksjon.



Norsk viltkjøtt er bærekraftig, naturlig og godt. Viltkjøtt 
er ikke klassifisert som rødt kjøtt. Det er ettertraktet med 
stort potensiale for økt verdiskaping og dermed flere 
arbeidsplasser i distriktene.  

«Det er gode muligheter for økt verdiskaping 
basert på jakt og viltkjøtt som tilleggsnæring i 
landbruket.»  
«Handlingsplan for næringsutvikling basert på høstbare viltressurser». 2019, s. 7. 

Samfunnsaktører: Viltnæringen gir lokale 
arbeidsplasser basert på en naturlig 
ressurs

Verdiskaping ifbm. jaktutøvelsen 

Jf. innlegg fra Jo Inge Breisjøberget om 
jaktprodukter

Verdiskaping knyttet til viltkjøtt 

Fokus for «Mer viltkjøtt»

Espen Stokke snakket om hele handlingsplanen



https://www.glomdalen.no/nyheter/ida-er-eneste-jente-som-har-skutt-bjorn-i-norge/s/1-57-7479116

Gammel 
jegertradisjon: 

Matauke

Den nye generasjonen jegere: 
Sosialt fellesskap, opplevelse, helse 

og matauke mm. Nye og yngre 
jegere kommer til. Flere kvinnelige 

jegere

Leverandører: Jegerrollen er i endring



• Mye viltkjøtt til overs etter at jegeren har tatt sitt 
• Jegeren ønsker i større grad enn tidligere at en 

profesjonell aktør håndterer kjøttet som man selv skal 
bruke

Leverandører: 
Økt behov for profesjonell håndtering av viltkjøtt

https://www.hjortevilt.no/10-tips-til-bedre-viltkjott/



• Halsan Kjøtt er et eksempel på en bedrift som har vokst frem 
som følge av nye behov hos jegerne 

Eksempel på profesjonell kjøtthåndtering



16

Forbrukerne ønsker annet kjøtt enn rødt kjøtt

Flere vegetarianere og flexitarianere

«Etterspørselen etter viltkjøtt er økende, og det bør være en 
målsetting å øke tilbudet av viltkjøtt til forbruker.»  

«Handlingsplan for næringsutvikling basert på høstbare viltressurser», 2019, s. 41. 

Forbrukerne: 
Vil vi spise mindre kjøtt?



Del 3: Utfordringer og løsninger

Haugen Gardsmat er en aktør i viltkjøttnæringen som 
ønsker vilt og lokalmat på menyen



Viltkjøtt til folket

Hvordan tilrettelegge for forutsigbare varestrømmer?

Hvordan få mer av viltkjøttet fra skogen til bordet?



Grep for å få mer viltkjøtt fra skogen til bordet
Hovedledd 1 Hovedledd 2 Hovedledd 3 Hovedledd 4

Varestrøm Leverandør Lokale mottak Produsenter Marked (hovedkanalene)

Grep i ulike ledd i 
varestrømmen

• Utvikle en 
varestrøm ut fra 
leverandørene


• Øke kunnskap om 
kjøtthåndtering hos 
jeger


• Oppkjøp av større 
kvanta fra en 
produsent fremfor 
REKO-ringer m.m.

• Etablere lokale 
mottak


• Ta i bruk 
eksisterende 
infrastruktur

• Utvikle produkter 
og stykningsdeler 
forbrukere 
etterspør


• Utnytte mest mulig 
av slaktet (gir mer 
bærekraftig 
verdiskaping)


• Øke 
foredlingsgraden 
av produksjons-
kjøttet

• Felles markedstiltak 
mot eksisterende 
markeder


• Utprøve og utvikle nye 
markedsområder (for 
eksempel er 
institusjonskjøkken et 
mulig marked)


• Bidra til robuste 
forretningsmodeller 

Grep for hele 
varestrømmen

• Økt kunnskap og innovasjon i alle ledd i varestrømmen

• Økt spesialisering i hvert ledd. Rendyrke kunnskap man trenger for å være ledende aktør i 

varestrømmen

• Digitalisering



0

1000

2000

3000

4000

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Det ville viltet Det tamme viltet Importert vilt

Effekten av å teste ut og 
etablere lokale mottak

Effekten av langsiktig og 
systematisk satsning på 
hjortebønder

Importert viltkjøtt fungerer 
som en markedsregulator

Viltkjøttets opphav Volum i tonn 
(slaktevekt)

Andel av privat 
marked

Andel av 
profesjonelt 
marked

Vilt vilt (elg, hjort villrein) 6000  
(100 %)

4500 

(75 %)

1500 

(25 %)

Tamt vilt (rein og hjort) 2000

(100 %)

200 

(10 %)

1800

(90 %)

Totalt 8000

(100 %)

4700 
(59 %)

3300 
(41 %)

Dobling i det profesjonelle markedet

Flere hjortebønder

Vri mer over til det prof. marked, 
samt bestandsreduksjon



Del 4: Visjon og strategier

«Skal viltnæringa ta sin rettmessige posisjon i markedet, så er økt 
kompetanse, innovasjon, digitalisering og logistikk viktige nøkkelord 
sammen med bedre samhandling i næringen og på tvers av næringer». 
Ordfører Ola Teigen i Kinn kommune



Handler om: Tilgjengelighet, skape marked (forbruker), gi 
forbrukerne et unikt produkt (kvalitet) av lokale råvarer, 
bærekraft, trygg mat, og smak av norsk kultur og tradisjon 

Visjon: Mer viltkjøtt til folket

Deltagerne på en workshop 26. november ble bedt om å utvikle en visjon for norsk 
viltkjøtt. Her er noen av bidragene:


«Norsk viltkjøtt som ein anerkjent råvare av høg kvalitet 
tilgjengelig for alle» 

«Alle skuleelevar i landet skal ha sett eit slakt og smakt på 
norsk viltkjøt» 

«Norsk viltkjøtt – på alles matfat til hverdag og fest!» 

«Norsk viltkjøtt skal være ansett som verdens tryggeste og 
mest klimavennlige kjøtt»



Kompetansesenter 
for hjortevilt

Innovasjonslab for 
viltkjøtt

Opplysnings-
kontor for viltkjøtt

Å være det ledende 
kompetansemiljøet for 
hjortevilt i Norge som 
er internasjonalt 
anerkjent.

Å ta en posisjon som 
en ledende 
innovasjonslab for 
viltkjøtt.

Å bli den ledende aktøren innen 
formidling og markedsrettede tiltak 
for å fremme norsk viltkjøtt ut mot 
forbruker.

Rolle for Norsk Hjortesenter
Pådriver for å utvikle norsk viltkjøttnæring



Innspill til næringen og verdinettverket for å utvikle en felles 
strategi for hvordan å utvikle viltkjøttnæringen: 

• Utvikle samarbeidet i verdinettverket 
• Bygge merkevare og utvikle fortellinger om norsk viltkjøtt 
• Digitalisere verdikjeden i viltkjøttnæringen 
• Ta i bruk eksisterende og utvikle ny infrastruktur 
• Øke kvaliteten på viltkjøtt gjennom økt kompetanse  
• Økt innovasjon gjennom økt samhandling 
• Økt finansiering og harmonisering av rammebetingelser 

Innspill til 7 strategier for å utvikle 
viltkjøttnæringen



Råvare i 
verdensklasse: 
naturlig, sunt og 

godt

Økt kunnskap 
gir økt kvalitet og 

nye produkter

Synliggjør mat-
nasjonen NorgeBasert på 

mattrygghet

Styrker 
markedet, gir økt 

verdiskaping 
og flere lokale 
arbeidsplasserForteller lokale 

historier 

Økt 
tilgjengelighet

Basert på 
bærekraft og

god dyrevelferd

Spiralen for bærekraftig 
verdiskaping i viltkjøttnæringen



Helt til slutt: Noen sentrale lenker
Artikkel ifbm. sluttrapporten (med lenke til rapporten): https://
www.hjortesenteret.no/2021/02/10/store-muligheter-for-viltkjottnaeringen/ 

Andre artikler og video 
• MER Viltkjøtt fra skogen til matbordet (13.10.20). https://www.hjortesenteret.no/

2020/10/13/mer-viltkjott-fra-skogen-til-matbordet/   
• Samarbeid er nøkkelen til suksess (30.11.20). https://www.hjortesenteret.no/2020/11/30/

samarbeid-er-nokkelen-til-suksess/   
• Slik lager du rettene fra Truls á la Hellstrøm på TV2 (7.12.20). https://

www.hjortesenteret.no/2020/12/07/slik-lager-du-rettene-fra-truls-a-la-hellstrom-pa-tv2/   
• «Mer viltkjøtt». Videoen er åpningstalen til ordfører Ola Teigen i Kinn kommune i 

forbindelse med arbeidsverkstedet. Videoen viser også resultatene fra innovasjonslaben 
som ble gjennomført under arbeidsverkstedet. https://www.youtube.com/watch?
v=AmL_nB-X7_g&feature=youtu.be  

https://www.hjortesenteret.no/2021/02/10/store-muligheter-for-viltkjottnaeringen/
https://www.hjortesenteret.no/2021/02/10/store-muligheter-for-viltkjottnaeringen/
https://www.hjortesenteret.no/2020/10/13/mer-viltkjott-fra-skogen-til-matbordet/
https://www.hjortesenteret.no/2020/10/13/mer-viltkjott-fra-skogen-til-matbordet/
https://www.hjortesenteret.no/2020/11/30/samarbeid-er-nokkelen-til-suksess/
https://www.hjortesenteret.no/2020/11/30/samarbeid-er-nokkelen-til-suksess/
https://www.hjortesenteret.no/2020/12/07/slik-lager-du-rettene-fra-truls-a-la-hellstrom-pa-tv2/
https://www.hjortesenteret.no/2020/12/07/slik-lager-du-rettene-fra-truls-a-la-hellstrom-pa-tv2/
https://www.youtube.com/watch?v=AmL_nB-X7_g&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=AmL_nB-X7_g&feature=youtu.be


Takk for oppmerksomheten! 

www.hjortesenteret.no 


