
 

Alle priser er eks. mva. 

 

 

Jaktlag og jegere, 2020 
Vi i Mykland Vilt AS, ønsker nye og gamle jaktlag/jegere velkomne som kunder hos oss. 

I år, som i fjor, så er det Jonny Kile som skal ha hovedansvaret for slaktingen. 

 

 

 

Hva kan Mykland Vilt AS tilby: 
 

Leieslakting: 
 

Slakting, flåing, henging og mørning: 750,- for voksen og 450,- for kalv (slakteriet beholder skinnet). 

Dersom dyret leveres ferdig flådd: 300,-/dyr. 

 

Jaktlaget leverer dyret om ettermiddagen eller etter avtale. Dyret ferdig flådd eller med skinnet på, 

leveres med organene i dyret eller i en gjennomsiktig plastsekk. 

 

Partering: 
 

Steiker (surret etter ønske), utbeining,  

suppekjøtt kverning av kjøttdeig osv.:   12,50,-/kg 

Vakumpakking:      12,50,-/kg 

Innfrysning/frysning:         0,50,-/kg/døgn 

 

Om ønskelig så kan vi partere på annen måte.  

Vi kan også fordele i ulike parter, dette koster:   3,00,-/kg. 

 

 

 

 

 



 

Alle priser er eks. mva. 

Kontroll og mørning: 
Dyret vil bli veid ved innlevering. 

 

Vi har eget kjølerom, der dyrene henger ved jevn temperatur.  Dette sikrer en god og riktig mørning av 

kjøttet. 

 

Alt som slaktes og parteres på slakteriet må kontrolleres av mattilsynet. Det vil si at Hode, Hjerte, lunge, 

lever, nyrer og milt må følge med slaktet for kontroll. Det er viktig at organene leveres inn, selv om det er 

skuddskader i de. 

Dersom dyrene er feltkontrollert av godkjent feltkrontrollør må ikke organene leveres med. 

 

Dette kan gjøres på følgende måter: 

• Jaktlaget leverer dyret på slakteriet med skinnet på eller ferdig flådd og organene i elgen ved 

jaktdagens slutt. 

• Jaktlaget flår elgen selv i eget lokale. Jaktlaget tar ut organene av dyret og leverer de sammen 

med dyret samme dag som dyret er skutt, husk merking av dyret og organer. 

 

 

Alt som kommer inn til slakteriet må kontrolleres. Kontrollen koster ca. 170,-/dyr (mattilsynet). 

 

Viktig at dere gir beskjed til oss, når dyret er skutt og melder dette inn til slakting, samt at dere kommer i 

løpet av ettermiddagen, eller etter avtale. 

 

Vom skudd (nytt i år): 

Grunnet innskjerpede regler fra mattilsynet angående vomskudd, så har vi dessverre ikke mulighet til å 

ta inn vilt med vomskudd. 

 

Håper dette kan være av interesse for dere jegere og jaktlag. 

 

Ta gjerne kontakt med oss i Mykland Vilt AS for bestilling eller spørsmål. 

 

Kontakt person: 

 

Slakter: 

Jonny Kile 

Mob.: 977 50 102 

 

Med god jakthilsen fra oss i Mykland Vilt AS. 


