
Kjøttkvalitet



Etisk og moralsk kjøtt

• Skrevne og uskrevne lover

• Bærekraftig bestandsforvaltning

• Høstingsbart overskudd

• Human jakt

• Respekt for levende og døde dyr

• God kjøtthåndtering er en viktig del av 
jakta



Kjøttkvalitet

• Hygienisk kjøtt (antiseptisk, 
sterilt)

• Uten bakterier, virus og sopp

• Godt kjøtt

• God og rik smak

• Mørt, liten tyggemotstand

• Kortreist mat



Kjøttkvalitet

• Betingelse og tradisjon i 
menneskets historie

• Vår ypperste råvare

• Naturbasert produksjon

• ikke økologisk 
(produksjonsmåte)



• I forhold til 
storfekjøtt:

• Relativt magert, annen 
fett-setting

• Mer mineraler og 
vitaminer

• Større andel biff og stek, 
pga. mer rygg og lår

Hjorteviltkjøtt

1 år gammel 
hjort



Hjorteviltkjøtt

• Slaktevekt utgjør 50-
55% av levende vekt

• Ben i slakteskrott utgjør 
25-30%

• Mer hos kalv



Hjorteviltkjøtt

• Viltsmak

• Artene har sine særpreg

• Alder og beite-forhold 
påvirker

• Urinstoffer i blodet på  
brunstige reinsbukker



Dødsstivhet i kjøtt

• Glykose og glykogen (sukker) i 
kjøttet skal brytes ned av enzymer til 
melkesyre  

• Optimal temperatur er 12 -18 OC  (min. 10 OC)

• pH faller fra ca. 7,4  til 5,5 - 6,0

• Mange forråtnelses-bakterier blir slått ut

• Dødsstivhet inntreffer 

• Dødsstivheten slipper etter 1 - 2 døgn



Effekt av to ulike jaktformer på kjøttkvaliteten hos elg
Marte Bakka Haugen, Alina L Evans, Boris Fuchs, Anne Randi Græsli, Jon Martin Arnemo

Campus Evenstad, Høgskolen i Innlandet

• Dyr som er utmattede før slakting vil ha mindre glykogen i 
muskulaturen, og rigor mortis vil inntre raskere eller utebli 
helt og kjøttet defineres som «dark, firm and dry» (DFD)

• Studiet har målt pH i 41 elgslakt i fylkene Vest-Agder, Aust-
Agder og Telemark høsten 2017. Målt i ytrefileten 24 timer 
etter at dyret ble skutt med et portabelt pH apparat, 
Mettler-Toledo AS, Oslo 

• Ingen signifikant forskjell i pH-verdiene mellom løshundjakt
og drivjakt

• Snitt pH-verdi: Løshundjakt: 5,69. Drivjakt: 5,64 

• Høyeste pH-verdi for løshundjakt var over 6,14 

• Ingen signifikant forskjell i pH-verdiene mellom kjønn, 
aldersklassene «kalv», «1,5 år» og «eldre» eller 
uoppmerksomme og oppmerksomme elg



Retur etter 35 km forfølgelse 

av elgokse, 

15. september 2015, 

Västernorrland

Effekt av to ulike jaktformer på 

kjøttkvaliteten hos elg

Det ble registrert fire ekstreme verdier:

• Elg 1 – pH-verdi 6,14: Etter en time i los, ble elgen påkjørt av en bil, før den 
ble loset på i ytterligere en halvtime innen den ble skutt. I dette tilfellet hadde 
elgen skuddsår i både lår og vitale organer (lunger/hjerte).

• Elg 2 – pH-verdi 5,94: Elgen var tydelig oppmerksom på mennesker og løp 
med hunden etter seg i 7 kilometer før den ble skutt. Det første skuddet satt i 
frambeinet og den løp ca. 250 meter før den ble felt med et hodeskudd. 

• Elg 3 – pH-verdi 5,94: Dette var en «normal» jaktsituasjon med løshund, hvor 
hunden loset på elgen i 20 minutter. I løpet av den perioden forflyttet elgen seg 
275 meter. Elgen var uoppmerksom på jegeren som felte elgen i stålos. Den ble 
felt med ett skudd i hjerte-/lungeregionen og elgen løp ca. 100 meter etter 
skuddet. 

• Elg 4 – pH-verdi 5,86: Elgen ble jaktet på med drivjakt, var oppmerksom på 
jegeren, og løp kun 200 meter før den ble skutt. Det ble brukt to skudd på dyret, 
hvorav det første traff hjerte-/lungeregionen, og det andre var i hodet. Den løp 
200 meter etter det første skuddet. 



Kjøtt-
kvalitet



Kjøtt-
kvalitet



Temperatur under 10 OC de første ti 

timene kan gi kuldeforkorting

– Væsketap og seigt kjøtt



Temperatur  
kontroll 

• Temperatur over 15 
OC i flere dager kan 
gi forråtnelse

• Ondartet bakterie-
angrep

• Tørkehinne er viktig



Temperatur kontroll 

• Etter 1–2 døgn bør temperaturen 
senkes til  4 – 7 OC

• 40 døgngrader gir mørt og 
smakfullt kjøtt

• Sjekk jevnlig temperatur og 
mørnings-prosess



• Bindevevet brytes ned 
ved varmebehandling

• Går over til gelatin ved ca. 
60 OC

• Mer bindevev i

• eldre dyr
• hardt brukte muskler 
• i forpart enn i bakpart

• Produksjons-kjøtt til 
kverning bør ikke 
mørnes

Bindevevet i kjøtt



Kjøtt 
kvalitet

• 1,5 års okse skutt i 
vom i stålos

• Etter 500 meters 
ganglos ble den 
avlivet da den stod i 
los ute i et tjern



Magre, stressede dyr og kuldeforkorting gir seigt kjøtt



Ikke stress dyra unødig !


