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Bakgrunn og hensikt
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Som et av tiltakene knyttet til Handlingsplan for næringsutvikling basert på 

høstbare viltressurser jobber Innovasjon Norge for økt bruk av viltkjøtt i 

HoReCa. Arbeidet er også i tråd med regjeringens visjon om Matnasjonen 

Norge. På vegne av Innovasjon Norge har Opinion gjennomført en 

undersøkelse for å avdekke drivere og barrierer knyttet til bruk av viltkjøtt i 

denne sektoren. 

Dette arbeidet vil legge grunnlag for Innovasjon Norges videre arbeid med 

utvikling av tiltakspunker som skal tilrettelegge for økt bruk av viltkjøtt i 

HoReCa. Det er derfor viktig med god innsikt fra personer med erfaringer 

fra bruk, eller forsøk på bruk, av viltkjøtt i sin bedrift for å best kunne 

kartlegge de ulike driverne og barrierene slik at effektive tiltak kan 

implementeres på best mulig måte.

Opinion har derfor snakket med personer i bransjen som er ansvarlig for 

avgjørelser knyttet til valg og innkjøp av råvarer til deres bedrift og 

meny. Videre har også et representativt utvalg av befolkningen blitt spurt 

om hva de legger til grunn for valg viltkjøtt.



OPPDRAGSGIVER

FORMÅL

GJENNOMFØRING

METODE

MÅLGRUPPE

UTVALG

Innovasjon Norge

v/ Nadja Hartikkala

Kartlegge drivere, barrierer og 
flaksehalser knyttet til bruk av viltkjøtt i 
HoReCa.

Feltarbeidet ble gjennomført i februar 
2020

Innkjøpsansvarlige / kjøkkensjefer i 
HoReCa.

Kvalitativt: 
9 respondenter

• 4 fra Hotellbransjen

• 5 fra Restaurantbransjen
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Kvalitativt: Dybdeintervjuer på telefon

Kvantitativt: Omnibus

Kvantitativt:
977 svar fra 
landsrepresentativt utvalg
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5 Restauranter

Tromsø, Tinn, Sortland og 
Oslo (x2)

4 Hotell

Bergen, Levanger, Alta 
og på Hurtigruten

5 Daglige ledere4 Kjøkkensjefer

Hvem har vi snakket med?



Regelverk
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Hentet fra Handlingsplan for næringsutvikling basert på høstbare viltressurser (2019)

Krav om at viltkjøtt skal være kontrollert og godkjent.

Unntak: Jegere kan selge hele eller større deler av skrotter direkte til 

privatpersoner.

Før viltkjøtt kan omsettes til godkjente nedskjæringsvirksomheter, 

kjøttforedlingsvirksomheter eller detaljister, må det først godkjennes av 

Mattilsynet ved et viltbehandlingsanlegg.

Jegere kan ta eget kurs og bli godkjent som feltkontrollører. Viltkjøtt 

kontrollert av feltkontrollør på jaktsted kan kun selges til detaljist som 

kjøttråvare og kan ikke selges videre til andre detaljister.

En detaljist kan selge videre til andre detaljister om kjøtt og kjøttproduktet 

er produsert av godkjent slakt fra godkjent viltbehandlingsanlegg (her 

gjelder visse vilkår med tanke på volum, hyppighet og geografisk lokasjon)

Kontrollmåter

Godkjent viltbehandlingsanlegg

som har nødvendig utstyr til:

• Kjøling.

• Slakting / nedskjæring.

Feltkontrollør:

• Kontrollerer dyret på 

jaktstedet.

• Organer trenger derfor ikke 

være med til 

viltbehandlingsanlegg.

• Godkjenner dyret til videre salg 

som råvare hos detaljist (som 

er godkjent og tilrettelagt for 

håndetring av slike type dyr).
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3
viktigste
innsikter

og funn

Historiefortelling

Alle vi har snakket med vektlegger viktigheten av historiefortelling i sin bruk 
av viltkjøtt som et tilbud. Dette skaper en matopplevelse som byr på mer 
enn kun smak, ved å male et større bildet av vilt som en del av et naturlig 
økosystem.

God (lokal) Norsk smak

Det kan tyde på at viltkjøttet som serveres helst skal være fra den lokale 
faunaen for en del serveringssteder, samtidig som bransjen og forbrukere 
anser viltkjøtt som noe særegent basert på den utrolig gode smaken og det 
norske opphavet.

Mer informasjon og kunnskap

Både bransjen og befolkningen kan ha behov for mer informasjon og 
kunnskap rundt regelverk, bruk og tilberedning for et økt bruk av viltkjøtt. 



BRUK AV VILTKJØTT I 
HoReCa

Hvorfor og hvordan brukes viltkjøtt i HoReCa?



Viltkjøtt byr på god historiefortelling
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Flere av respondentene sier de aktivt bruker historiefortelling som en 
sentral del av totalkonseptet når de har viltkjøtt på menyen.

Bruk av viltkjøtt byr på en mulighet til å fortelle følgende historier:

o Om viltkjøtt som et særegent type kjøtt

o Om bruk av hele dyret og muligheter knyttet til dette

o Om jakt som en ressurs

o Om restaurantens kontakt med og tilknytning til lokalmiljøet

o Stolte jegere og bønder

Respondentene mener at historier byr på en positiv opplevelse for 
kunden, for eksempel ved at de kan øke sin kunnskap om kjøttet og få 
innsikt i hele næringskjeden.

De opplever også at det er økt betalingsvilje hos kunder som får noe 
«eksklusivt» med en historie.

«Vi kunne tenke oss å tilby mye mer viltkjøtt; 

fortelle historien om jaktkultur, hvordan 

nordmenn har levd i generasjoner»

Foto: Espen Stokke



To ulike nivåer å fortelle historier på

9

Lokalt tilbud med fokus på detaljer

For Restaurant Smak i Tromsø er historiefortelling også en 

veldig sentral del av tilbudet. Dette er en restaurant som kun 

fokuserer på lokalprodusert mat og tett samarbeid med lokale 

produsenter. Sesong, lokalt og bærekraft står helt sentralt i 

filosofien og styrer valg av råvarer og utarbeidelse av meny. 

De ønsker direkte kontakt med leverandøren og bare ha hele 

dyr for å kunne bruke hele dyret. 

Å vite akkurat hvem som leverer dyret gir en mulighet til å 

fortelle kunden en detaljert historie som skaper en sterkere 

opplevelse. Dette sørger også for at den lokale 

næringskjeden opprettholdes, restauranten er stolt av å 

kunne tilby lokal mat fra folk de vet hvem er, og produsentene 

er stolte av å ha navnet sitt og sitt dyr på deres meny. Det er 

et større bilde og en større opplevelse en bare mat.

Overordnet historiefortelling

For Hurtigruten er historiefortelling en sentral del av deres 

mattilbud, og nesten alle menyene er utarbeidet med en form 

for historiefortelling bak. De har spesielt fokus på reinsdyrkjøtt 

da det er viltkjøttet som er mest forutsigbart med tanke på 

leveransevolum. I Finnmark inviterer de en reindriftssame 

ombord som forteller om reindrift, og om hvordan samene 

lever i Finnmark. Den dagen sørger de også for å servere 

reinsdyr. De opplever at dette tilbudet fungerer bra, og er godt 

mottatt av gjester.

De velger å legge fokuset på den mer overordnede historien 

og hvordan reinkjøttet er en del av et samfunn og en livsstil 

for samene i Finnmark. De kjøper også andre lokalproduserte 

matvarer som ost hvor lokale produsenter kommer ombord og 

forteller. De har ikke sett et like stort potensialet i å gjøre 

samme type fortelling om annet viltkjøtt, fordi fortellingen om 

en jeger som har skutt et dyr ikke byr på et like stort 

samfunnsinnblikk. Men respondenten sier det kan være 

spennende historier å fortelle om jaktlag og jakttradisjoner 

også.



Et bærekraftig alternativ
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For mange er det å servere viltkjøtt også en måte å tilby kundene et bærekraftig 

alternativ. De vi har snakket med beskriver blant annet viltkjøtt som det mest naturlige 

kjøttet en kan få.

Viltkjøtt er bærekraftig fordi det:

• Er naturlig og magert

• Er frittgående, og uten menneskelig styring (f.eks. uten kraftfôr og medisiner)

• Er lokalt / kortreist / norsk

• Ivaretar dyrevelferd

I et bærekraftperspektiv handler dette om at dyrene har beitet fritt i utmarka hele livet, 

uten noen form for menneskelig påvirkning. Dyrene ses derfor på som en naturlig del 

av det større økosystemet. Denne holdningen gjelder spesielt for elg blant 

respondentene i utvalget vi har snakket med.

Respondentene beskriver kjøttet som naturlig, magert og uten bruk av antibiotiske 

stoffer. Flere snakker også om dyrevelferd med tanke på at dyrene har gått fritt og ser 

på jakt som en naturlig del av bestandsreguleringen, noe som igjen også gjør kjøttet 

lokalt og norsk. 

«Norsk lam blir markedsført med kvalitet i 
verden. Dyret har gått ute om sommeren, 
spist urter. Vilt lever jo sånn 365 dager i 
året!»



Etterspørsel
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Viltkjøtt er noe som til dels 
etterspørres blant både hotell- og 
restaurantgjester.

Betalingsviljen er større jo mer 
«eksklusivt» kjøttet er eller 
oppleves.

o Dette gjelder i hovedsak hjort 
og rådyr.

o Betalingsviljen oppleves 
også lik på tvers av 
kundesegmenter (turister, 
lokale)

Blant turister er kanskje den 
største etterspørselen etter 
sjømat, men historiefortellinger 
rundt viltkjøtt skaper begeistring.

Etterspørselen er også noe 
påvirket av restaurantens 
geografisk lokasjon og den lokale 
fauna.

«Her oppe har alle rein og elg i 

fryseren»

«Folk har fryseren fulle og er mette på 

elg her i området»

«Hvis jeg sier jeg har norsk hjort fra 

Gudbrandsdalen og den koster 700 

kroner, er det sjeldent noen sier noe på 

det eller spør hvorfor»



Vilt er vilt, selv om 
det kommer fra 
oppdrett
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Få av respondentene skiller på om 
viltkjøtt kommer fra jakt eller oppdrett. 

De fleste mener at oppdrett av viltkjøtt 
er noe annet enn oppdrett av for 
eksempel storfe. De ser på viltkjøtt som 
vilt uavhengig av hvor det kommer fra. 

De skiller heller på om kjøttet er ferskt 
eller frossent, og om det kommer 
direkte fra produsent eller via grossist. 

For noen mindre aktører med en mer 
“idealistisk” profil kan det imidlertid 
være veldig viktig at kjøttet kun kommer 
fra lokal produsent de har direkte 
kontakt med, og at de får ”hele dyr” 
levert ferskt. Dette gjelder kun for et 
fåtall. 

Selv om tamrein og reindrift ikke regnes 
som oppdrett, referer allikevel flere av 
respondentene til det på denne måten.

Foto: Haaken Christensen



Hva som vektlegges ved bruk av viltkjøtt er avhengig av 
type restaurant, men noen drivere er de samme
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Sesongbasert

Lokale råvarer

Lokale leverandører

Hele dyr

Læringspotensial for 

lærlinger

Forutsigbarhet

Garantert levering

Garantert volum

Pris

Ferdig nedskjært

Bærekraft

Historiefortelling

Norsk tradisjon

Mindre og mer «fleksibel» restaurant Større og mer «rigid» restaurant



Lokal fauna legger delvis føringer for valg av viltkjøtt
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Det kan tyde på at hvilke typer kjøtt de ulike stedene velger å 
fokusere på i i tilbudet sitt og holdningen de har til ulike typer 
viltkjøtt til dels avhenger av den lokale faunaen. Basert på 
utvalget ser det derfor ut til å være en forskjell i menytilbud 
basert på geografi og hvor i landet man holder til. Utvalget er 
dog lite og ikke geografisk dekkende, og det er derfor ikke mulig 
å kunne si noe håndfast.

Det er ulik oppfatning av hva som er lokalt og derfor relevant å 
servere som viltkjøtt i utvalget vi har snakket med. For de som 
driver restaurant og hotell i mindre steder i landet er lokal fauna 
ofte et kriteriet for hva de ønsker å servere. For en som driver 
serveringssted i Finnmark er det derfor mest aktuelt å servere 
rein da dette er et lokalt kjøtt som «hører hjemme» der. 

Blant de vi har snakket med ser det ut til å være god tilgang på 
spesielt rein og elg nordover i landet. Det jaktes mye elg i disse 
områdene som gjør kjøttet mindre «eksklusivt». 

Vi opplever ikke samme holdning lenger sør, men de vi har 
snakket med fra Osloområdet benytter seg i hovedsak av kjøtt 
fra grossist for alle leveranser, og oppleves som å bestille 
råvarer mer basert på utforming av ønsket meny enn av et 
fokus på lokalt tilbud.

Hjort- og rådyrkjøtt kan for noen være en utfordring da de har 

opplevd at kjøttet blir dyrt og noen ganger uforutsigbart med 

tanke på levering. Fjærkre byr på ulike utfordringer. Dette 

handler blant annet om pris med tanke på mengde kjøtt per 

dyr og en bekymringen for hagl i kjøttet, noe en av 

respondentene sier at både kjøkkenet og kunden til dels 

bekymrer seg for. Blant respondentene i utvalget har noen til 

tider hatt due, and og rype på menyene. 

Sjømat blir blir av flere nevnt som en del av et vilttilbud, men 

virker allikevel som å bli sett på som en egen «kategori» av 

norsk mat. 



Forbrukernes forhold til 
viltkjøtt

Drivere og barrierer blant det norske folk
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Vi spiser mest elg, rein og hjort

Elg, Rein, og Hjort

I den norske befolkning er det elg, rein, og hjort det spises 
mest av. Det er også noen tydelige geografiske variasjoner 
med tanke på hvilket type viltkjøtt som spises hvor i landet.

Geografi

Det spises signifikant mer elg og rein i Nord-Norge enn 
resten av landet. Hjort derimot spises signifikant mer i Midt-
Norge og på Vestlandet enn i de resterende landsdelene.

Dette har mest sannsynlig med tilgang på de ulike typene 
kjøtt og gjøre basert på geografisk lokasjon, noe vi også får 
bekreftet i intervjuene med personer fra HoReCa. Fokus på 
lokal fauna i HoReCa kan også være avgjørende for hva 
som finnes på menyer ulike steder i landet.

Kjønn

Menn spiser mer viltkjøtt enn kvinner, dette gjelder både for 
hjort, rådyr og fjærkre – men ikke de øvrige typene. 

42%
41%

34%

13% 13%

Elg Reinsdyr Hjort Rådyr Fjærkre (rype
og lignende)

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

Hvilke av følgende typer norsk viltkjøtt har du spist de siste 12 månedene?977n= ?

27% har 

ikke spist 

viltkjøtt 

siste året
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De med høyest inntekt og utdanning spiser mer 
vilt enn andre

Inntekt

De med høyest inntekt spiser mer 
viltkjøtt enn resten av befolkningen. 

Som i vist i grafen ser vi at dette også 
gjelder for alle typer vilt (på land). 
Sjømat var ikke nevnt som et 
svaralternativ).

Utdanning

Det samme gjelder de med høyest 

utdanning.

De med høy utdanning er til dels 

overrepresentert blant de med høy 

inntekt, men det kan allikevel tenkes å 

ha en sammenheng med kunnskap og 

bevissthet rundt bruken av viltkjøtt å 

gjøre.

42% 41%

34%

13% 13%

51% 50%

45%

21% 20%

45%

54%

42%

16% 15%

Elg Reinsdyr Hjort Rådyr Fjærkre (rype og
lignende)

Gjennomsnitt

Årsintekt på 900 000 eller mer (husstand)

Universitetsutdanning/høyskolenivå mer enn 4 år

Hvilke av følgende typer norsk viltkjøtt har du spist de siste 12 månedene?977n= ?
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Det er først og fremst den gode smaken som gjør 
at folk ønsker å spise mer vilt

Smak
Den gode smaken er den fremste driveren blant befolkningen til 

å spise mer viltkjøtt. Hele 6 av 10 oppgir at god smak er en av 

de viktigste grunnene til at de skulle kunne tenke seg å spise 

mer viltkjøtt. For menn er smak en viktigere driver enn for 

kvinner. 

Norsk og kortreist
Det at viltkjøtt er et norsk, kortreist og et lokalt produkt er også 

viktig. Hele 1 av 3 oppgir det at kjøttet er norsk som en av de 

viktigste grunnene til å spise mer vilt, samtidig som hhv. 22% og 

17% nevner at kjøttet er kortreist, og lokalt. For kvinner er 

kortreist en viktigere driver enn for menn.

Bærekraft og dyrevelferd

Viltkjøtt representerer også en bærekraftig dimensjon, og hhv. 

19% og 18% mener også at dyrevelferd og bærekraft er viktige 

grunner til at de vil spise mer viltkjøtt. For kvinner er dyrevelferd 

en viktigere driver enn menn. Unge er også mer opptatt av dette 

enn eldre, mens for de eldre er det faktum at kjøttet er magert 

en viktigere driver.

59%

33%

22%

19%

18%

18%

17%

15%

12%

12%

9%

God smak

Norsk

Kortreist

God dyrevelferd

Bærekraftig

Sunt

Lokalt

Magert

Spennende

Næringsrikt

Nedfelling/ bestandskontroll

Hvis du tenker på hva som kan få deg til å spise viltkjøtt/spise viltkjøtt oftere, hvilke av følgende er de tre viktigste årsakene?977n= ?

Kun 7% 

ønsker 

ikke å 

spise mer 

vilt
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Pris og tilgjengelighet er de største barrierene

Pris
Når det kommer til hva som gjør at folk ikke velger viltkjøtt ser vi 
at pris er den største barrieren, og over halvparten peker på 
dette som en av de viktigste årsakene til at de ikke spiser mer 
viltkjøtt. 

Dette er noe vi ser i de fleste markeder med et premium-produkt 
hvor prisen også er litt høyere, og derfor ikke nødvendigvis 
direkte koblet til viltkjøtt, men heller folks generelle betalingsvilje 
for dyrere produkter.

Tilgang
Derfor er det kanskje enda mer interessant å se på de andre 
faktorene, hvor vi ser at omtrent 3 av 10 opplever det som 
vanskelig å få tak i viltkjøtt, og 1 av 5 mener de mangler 
kunnskap om tilberedning og at dette er et hinder for mer bruk. 
Særlig de under 30 år oppgir at de mangler kunnskap om 
tilberedning (29%). De over 60 år opplever i større grad at kjøttet 
er vanskelig å få tak i (26%) 

12% ønsker ikke å spise mer viltkjøtt fordi de forsøker å spise 
mindre kjøtt, inkludert viltkjøtt. Dette gjelder først og fremst i 
Oslo (19%).

Hvis du tenker på hva som gjør at du ikke spiser viltkjøtt oftere, hvilke av følgende er de tre viktigste årsakene?977n= ?

55%

29%

19%

19%

18%

12%

11%

9%

6%

4%

Dyrt

Vanskelig å få tak i

Vanskelig å få tak i utenfor sesong

Mangler kunnskap om tilberedning

Vanskelig å få tak i lokalt/kortreist kjøtt

Forsøker å spise mindre kjøtt, inkludert
viltkjøtt

Mangler inspirasjon til gode oppskrifter

Serveres sjeldent på restaurant

Liker ikke smaken

Ikke bærekraftig

17% vet 

ikke eller 

opplever 

ingen av 

disse som 

barrierer



20

Flere nordmenn ønsker å spise mindre kjøtt, dette 
gjelder også viltkjøtt

*Tall fra Opionions bærekraftsrapport

Vi ser en generell trend mot et ønske om å kutte ned på kjøttforbruket, og spesielt 
rødt kjøtt. I følge rapporten Klimakur 2030 fra miljødirektoratet er det å droppe rødt 
kjøtt en av måtene hver enkelt forbruker kan gjøre mest for miljøet på.

I denne undersøkelsen ser vi at 12 % ønsker å spise mindre kjøtt. Dette gjelder først 
og fremst i Oslo (19%) og blant kvinner (16%). 

I ferske tall fra Opinions bærekraftsrapport som kom ut tidligere i vår ser vi 
tilsvarende holdninger. På spørsmål om hva befolkningen ønsker å redusere eller 
kutte helt i 2020 sier 21 % at de ønsker å redusere forbruket av rødt kjøtt noe, 7 % at 
de ønsker å redusere forbruket betydelig, og 1 % at de ønsker å kutte forbruket 
helt**. Samtidig sier 12% av befolkningen at de anser seg selv som fleksitarianere. 
Det er flere som ønsker å spise mindre rødt kjøtt generelt enn viltkjøtt, men også 
viltkjøttet er til en viss grad påvirket av denne trenden.

Samtidig ser 2 av 10 på viltkjøtt som bærekraftig, og oppgir dette som en viktig 
grunn til at de ønsker å spise mer viltkjøtt. Her eksisterer det et 
kommunikasjonspotensiale for et fokus på de som ønsker å redusere forbruket av 
kjøtt på grunn av klima. Disse kan gjøre et videre bærekraftig valg ved å velge 
viltkjøtt de gangene de faktisk spiser kjøtt.

Fleksitarianere velger 

bort kjøtt og gjerne fisk, 

melk og egg ofte eller 

innimellom. 

12 %
Forsøker å spise mindre kjøtt, inkludert viltkjøtt

19 %
Vil spise mer viltkjøtt fordi det er bærekraftig

12 %
Anser seg selv 

som 

feksitarianere*

30 %
Ønsker å 

redusere rødt kjøtt 

(storfe, lam og 

svin) i 2020*

**Spørsmålet omhandlet kun storfe, lam og svin



Utfordringer i HoReCa



Tilgang og forutsigbarhet

Lokalmat- og småskalaprodusenter tilbyr ikke det volumet og den 
forutsigbarheten rundt viltkjøtt som er ønskelig.

o Flere oppgir at en av de største utfordringene er tilgang på stort nok / 
ønskelig volum.

o Flere oppgir at de planlegger menyer en god stund frem i tid og at 
usikkerhet rundt hvor mye viltkjøtt en kan få tak i skaper 
uforutsigbarhet og risiko ikke alle er villige til å ta.

o Dette gjelder spesielt for hjort og rådyr.

• Lite tilgang gjør det imidlertid også mer «eksklusivt»

• Bestilles gjerne til spesielle anledninger eller selskaper, men 
plasseres ikke nødvendigvis på menyen.

Noen har opplevd å måtte fjerne retter fra menyen på grunn av mindre 
tilgang på kjøtt en først antatt / forespeilet.

22
Foto: Espen Stokke



Kunnskap, kapasitet, logistikk og regelverk tildels hindrer 
direktekjøpt fra lokalprodusent

Mulighet til å kjøpe kjøtt via jegere som er feltkontrollører oppleves som et svært positivt tilbud, men kjennskap til systemet 
virker lav. Kun noen få vi har snakket med kjenner til systemet.

Manglende kapasitet til oppbevaring av hele dyr hindrer bestilling direkte fra lokalprodusent.

Manglende logistikk-kapasitet hos lokalprodusent er utfordrende. Dette handler om:

o Manglende mulighet og tilgang på oppbevaringsmuligheter etter at dyret er skutt.

o Mangel på logistikkløsninger medfører uforutsigbare leveranse tidspunkter hos restaurant.

o Uforutsigbart leveransevolum.

o Å måtte forholde seg til mange ulike leverandører, noe som skaper merarbeid for restaurantene.

For noen gjør regelverket det vanskelig å benytte seg av lokale tilbud der det ikke eksisterer viltbehandlingsanlegg med riktig 
godkjenning i nærheten.

Disse utfordringene gjør det for mange «enklere» å benytte seg av grossist.
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Hele dyr byr på utfordringer, men også
muligheter
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Manglende kunnskap, kapasitet og utstyr til å drive nedskjæring i restauranten hindrer 

bestilling av hele dyr direkte fra produsent eller jeger.

Dette kommer av mangel på kapasitet i form av kjølerom, utstyr og tid med tanke på 

nedskjæring. Videre er det heller ikke alle delene av dyret som er  relevante for bruk i 

restauranten, slik som bein og andre mindre ettertraktede kjøttstykker.

For andre ses dette på som en mulighet. Å ta inn hele dyret åpner for å kunne benytte 

seg av hele dyret til alt fra fileter og spekemat til å koke kraft på bein. Videre er det 

også en mulighet for lærlinger i restauranten til å øve seg på å skjære ned hele dyr. 

Men det krever en interesse og innsats fra den enkelte restaurant.

Et helt dyr byr derfor på alt fra tid- og plassutfordringer til muligheter for 

kompetanseheving og variasjon i menyer.

«Fuglen er der, men vi får ikke lov til å bruke den»

Foto: Haaken Christensen



Grossist eller småskalaprodusent – ulike fordeler dekker 
ulike behov
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Grossist

Fordeler

• Garanti for volum og levering

• Ferdig behandlet / nedskjært

• Alt på en levering

• Alt på en faktura

• Godkjent av Mattilsynet

• Lavere pris

• Bonusordninger

Ulemper:

• Liten lokal tilknytning

• (Ofte) frossent

Småskalaprodusent

Fordeler:

• Lokal tilknytning

• Direkte kontakt med jeger/produsent

• Gode historier

• Helt dyr

• Ferskt ubehandlet kjøtt

• Kompetanseheving på kjøkken (lærlinger)

Ulemper:

• Uforutsigbart leveransevolum og leveransetid

• Ikke ferdigbehandlet

• Høy pris

• Må ofte ha kontakt med flere ulike leverandører



Oversikt: Hovedbarrierer
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HoReCa

For aktørene i HoReCa er det hovedsakelig 3 
barrierer knyttet til bruk av viltkjøtt:

Tilgang og forutsigbarhet

o Dette handler om muligheten til å vite at man får 
den type kjøtt man ønsker, i ønskelig mengde og 
tidsrom.

Kapasitet

o Dette handler om muligheten til å oppbevare og 
behandle hele dyr på kjøkkenet.

Kompetanse og regelverk

o Ikke alle kjenner til regelverket godt nok, som for 
eksempel løsningen med feltkontrollør.

o For noen kan regelverket gjøre det vanskelig å 
benytte seg av ønskelig lokalt tilbud.

Forbrukere

For forbrukere er det også hovedsakelig 3 barrierer 
som pekes på når det kommer til bruk av viltkjøtt:

Pris

o For de aller fleste er pris et hinder for økt bruk av 
viltkjøtt. Men dette må ses i lys av en generell lav 
betalingsvillighet for premiumprodukter på tvers av 
kategorier og ikke noe som kun gjelder viltkjøtt.

Tilgang

o 1 av 3 mener det er manglende tilgang og at dette 
fører til at de ikke spiser mer viltkjøtt.

Kunnskap

o Flere sier også at kunnskap om tilberedning også 
er en utfordring som fører til at de ikke spiser 
viltkjøtt.



Tiltak og tilrettelegging

Hva kan bidra til økt bruk av viltkjøtt i 
HoReCa?

27



Historiefortelling

Hjelp restaurantene å fortelle den gode historien.

o Ved å bistå restaurantene med muligheter til historiefortelling og en måte og 
knytte kjøttet og matopplevelsen opp mot det lokale og tradisjonelle, vil det 
være et stort potensiale for større utnyttelse av viltkjøtt i både hotell og 
restaurant.

Dette handler om å skape en relasjon til og innsikt i hele 
næringskjeden, og dermed kunne gjøre måltidet til noe mer enn kun 
et måltid.

Det blir lærerik og interessant, samtidig som det blir personlig og 
ektefølt ved at det dannes en relasjon, ikke bare mellom kunde og 
kjøkken, men også til jeger og natur.
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Øke tilgang

Hjelp med å skape større 
variasjon i tilbudet fra produsent 
til kjøkken gjennom bistand til 
nedskjæring og foredling.

o Sparer kokker for tid og arbeid. 
med nedskjæring.

o Krever mindre utstyr.

o Krever mindre lagringskapasitet.

Øke antall 
viltbehandlingsanlegg.

Informere bedre om regelverk til 
både kjøkken og produsenter.

o Øke bevissthet og kunnskap 
rundt nåværende regelverk og 
leveringsmuligheter.

o Spesielt løsningen med 
feltkontrollører, noe det virker å 
være lav kjennskap til.

Foto: Espen Stokke



Informasjonskampanjer og større fokus 
på viltkjøtt

Viltkjøttet har mange gode egenskaper, men både HoReCa og 
befolkningen trenger å få øynene opp for norsk viltkjøtt i enda større 
grad. 

Kommuniser de gode egenskapene ved viltkjøttet både til 
befolkningen via holdningskampanjer, og til HoReCa via bransjesider, 
matmesser og lignende fora: 

o Rent/naturlig kjøtt

o Gresset ute hele livet

o Bærekraftig alternativ

• Ingen bruk av antibiotika eller kraftfôr

• Dyrevelferd

• Regulere bestanden

Internasjonalt er Norge kjent for sjømat, og nordmenn er stolt av den 
norske sjømaten. Kan viltkjøttet ta en slik posisjon også? 
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Lokalt samarbeid

Bistå og tilrettelegge for lokale 
samarbeid mellom kjøkken og 
produsenter. Eksempelvis:

o Restaurant Smak i Tromsø tar del I 
prosjekt “grågås” ved NIBIO

o Hurtigruta har avtale med en egg-
leverandør i Rørvik; når hønene 
ikke legger egg lenger, så kjøper 
Hurtigruta hønene slik at 
leverandøren kan kjøpe nye 
verpehøner, mens Hurtigruta lager 
hønsefrikasse.

Støtte samarbeidsprosjekter 
lokale aktører ikke nødvendigvis 
har økonomisk kapasitet til selv

o Risikominimering for både 
produsent og restaurant

En lokal grossist i mindre skala 
med fokus lokale råvarer kan 
være et felles kontaktpunkt for 
levering og bestilling av lokale 
råvarer. Dette kan redusere behov 
for kompetanse, lagring og 
tidsbruk hos kjøkkenet
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