
MER Viltkjøtt

- TIL FOLKET !









«MER viltkjøtt» er en stor 
mulighet
Norsk viltkjøtt er bærekraftig, naturlig og godt – alle 
liker viltkjøtt dersom det er riktig håndtert fra skog til 
bord. 

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.» (S. 7 i 
«Handlingsplan for næringsutvikling basert på høstbare 
viltressurser» (2019).



Tre
sammenfallende 

behov

Samfunnsaktører
Økt verdiskaping på en bærekraftig ressurs

Leverandører
Har økt overskudd

Forbrukerne
Ønsker økt tilgjengelighet

Hva består muligheten i?
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Antall felt hjortevilt 1950 - 2021



• Slutter jegeren å jakte når fryseboksen er full?

• Eller når de attraktive dyra er skutt?



Eller er det rett og slett for 
vanskelig å bli kvitt kjøttet?





• Jaktretten
• Ingen jaktplikt
• Rolleforståelse
• Bestandsplaner for helårs leveområder
• Vilje til samarbeid
• Gjøre jakt mer tilgjengelig
• Skille jaktopplevelsen fra viltkjøttet
• Infrastrukturtiltak
• Forutsigbare varestrømmer

Utfordringer



Gammel
jegertradisjon:

Matauke

Den nye generasjonen
jegere:

Sosialt fellesskap, 
opplevelse, helse og 

viltmeny mm. Nye og yngre
jegere kommer til. Flere

kvinnelige jegere

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

Økt behov for profesjonell håndtering av viltkjøtt



14

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. 

Vil vi spise mindre kjøtt?





Viltkjøttets opphav Volum i tonn Andel privat Adel profesjonelt
Vilt vilt (elg, hjort og rådyr) 6000 4500 (75 %) 1500 (25 %)
Tamt vilt (rein og hjort) 2000 200 (10 %) 1800 (90 %)



Samarbeid som nøkkel for å 
utvikle en vitkjøttnæring i Norge







Vegen videre

• Prosjekt for å styrke og utvikle samarbeidet i næringen der 
det gjennomføres et samhandlingsprogram som skal bygge 
et verdinettverk for viltkjøttnæringen

• Utvikle en forretningsplan for innovasjonslaben med mål 
om å utvikle et prospekt for konsept og kostnadskalkyler 
for investeringer og drift

• Utarbeide en konkret handlingsplan for organisering og 
utvikling av et konsept for etablering av et 
opplysningskontor for viltkjøtt





• 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

Prosjekter/aktiviteter for å 
videreutvikle norsk viltkjøttnæring
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