
Til aktuelle jegere 

 

Viltslakting høsten 2015 

Mykland Vilt AS ønsker alle nye og gamle jegerkunder  

velkommen til viltslakteriet på Svenes i Froland. 

Priser høsten 2015 inkl mva 

 

Flåing: kalv elg/hjort/rein: 460 kr, voksen elg/hjort/rein: 590 kr. 

Deling/kverning/vacuumering: 25 kr per kg. 

Rådyr: Stk pris flåing/deling: 650 kr. 

Vomskutte dyr koster 625 kr ekstra per dyr. NB kan ikke feltkontrolleres! 

Kriterier 

Vilt som skal inn på det nye slakteriet må i utgangspunktet ha skinnet på og 

medbringes kontrollorganer. Husk å få med milten, den glemmer mange igjen i 

skogen, da den lett følger med vomma ut. Ved nødvendig behov som f eks 

kjøttbæring, kan feltkontrollert vilt leveres flådd. Disse må inn til slakteriet innen et 

døgn etter felling. 

Kjøttkontroll 

Alt vilt til slakteriet skal enten være feltkontrollert eller så skal det godkjennes av 

Mattilsynet på anlegget. Ved Mattilsynets kontroll må de kontrollpliktige organene 

følge med: hjerte, lunger, lever, nyrer, milt + hode. Mattilsynet vedtar hva som skal 

skjæres bort av skuddskader, vomsøl etc. Vilt som Mattilsynet av en eller annen 

grunn ikke vil godkjenne, blir kassert og jeger faktureres for kostnader til flåing og 

avfall. Vurder derfor tilstanden til skrotten før dere tar det til slakteriet. 

Avhenting 

Ferdig pakket kjøtt skal hentes snarest. Gevir som jeger ønsker å ta vare på skal 

hentes samtidig med kjøttet for å unngå råtning. Hvis ikke blir de kastet. 

Innkjøp av vilt 

Vi kjøper inn en begrenset mengde elgkjøtt. Gjør forhåndsavtale med slakter om 

dette. Prisen er kr 75 per kg inkl mva. For kalv er prisen kr 60 per kg inkl mva. 

Kontaktinfo: Jonny Kile, viltslakter mob 977 50 102 

Jannicke Modell Røhmen, daglig leder, 99 31 71 45 / 37 03 73 03 

 

Gladnyhet 

I år betaler Mykland Vilt ut 

moms til privat jeger ved 

innkjøp av viltkjøtt! En 

gledelig utvikling etter lang 

kamp med skatteetaten. 


