
Kjøtthygiene i praksis



Hjerte/ lunge-
skudd, helst 
rett fra siden

Raskt blodtap, 
blodtrykksfall 
og rask død

Skuddplassering



Utgang 150 
grains Norma 
Ecostrike
(blyfri).

Levert 
viltmottak, 
bortskjært: 

2,3 kg.

Skuddplassering



Skuddplassering



Skudd-

plassering

Bak 

bogen???



Over viser tidligere godkjent treffområde (blå 
strek) på svensk älgfigur



Unngå skudd i vom 
og tarmer

• Innholdet 
«eksploderer» inn 
i hinner og til kjøtt 
omkring og 
pumpes med 
blodet rundt i 
kroppen

Skudd forfra og på 
dyr i fart, havner 
lett i vom og 
tarmer

Skuddplassering



Stikking

• Ved treff i hode, hals 
og rygg.

• Må skje raskt        

(innen1-3 min)

• mens hjertet slår
• og det er 

blodtrykk

• Dyret blør «inn» ved 
hjerte- og lungeskudd



Stikking



Vask hendene !!

• FØR du 
begynner å 
slakte

• Bruk såpe og 
helst oppvarmet 
vatn

• Tørkepapir eller 
rene håndklær

• Eller engangs-
hansker



Renslighet

• En uren 
hånd på 
skinnet og 
en ren hånd 
på kjøttet

• Handsker, 
særlig om 
du har sår 
på hendene

• Albue-
mansjetter 
beskytter 
kjøtt og 
jakkeermer



Slakte-redskap

• Vask ofte kniver, sager mm.

• Særlig grundig vask ved 
kontakt med pelsen og vom/ 
tarminnhold 

• Husk slirer og skaft

• Bruk helst såpe, børste, 
rent og varmt vatn

• Oppvasmaskinsåpe er hard 
mot eggen



Husk at du arbeider med mat! Vominnholdet vaskes ut av giraffvom

Vask hendene !!



Husk at du arbeider med mat !

Husk at du 
arbeider med mat !

Elefantjakt Botswana



!

Husk at du arbeider med mat !



Vomming

• Vom og tarmer bør ut så snart 
som mulig

• Senest 2 timer etter dyrets 
død 

• Vomming umiddelbart ved 
vomskudd



Utvomming



Skift av hansker 



Vomming

• Ta ut av bukhulen 
bakfra

• Endetarm «melkes» 
og kappes

• Spiserøret 
bindes/stripses foran 
vommen før kapping

• Mellomgolvet åpnes 
for å få ut blodet fra 
brysthulen



• La dyret ligge litt på 
høyre side med baken litt 
lavere

• Forsiktig! Ikke stikk hull 
på vom og tarmer

• Åpne skinnet minst 
mulig, særlig ved fare for 
tilgrising ved transport

• Åpning av hals og bak 
kan normalt vente

Vomming



Ulike 

metoder



TIPS

Alene med 

en stor okse



TIPS

Bruk tau og 

få opp et 

ben eller to!



Når en 
voksen elg 
ligger 
vrangt til…

TIPS



Er man 

alene, bruk 

tau!

TIPS



Åpne skinnet minst mulig, ved fare for tilgrising ved transport!

Vomming og transport



Transport



Transport



Transport



Transport



Transport



Transport

Transport



Transport



Transport



Når dyret 

må ligge 

ute over 

natten



Åpning av 

gjennom-

skutt bog



Vomsøl

Hull på vom eller tarm 
under utvomming:

• Vann bør ikke brukes 

• Få ut mest mulig sammen 
med innvollene

• Tørk ut resten med 
tørkepapir 

• Skjær bor kantene av 
bukskinnet om det finnes 
vom der.



Vomskudd

Ved skudd i vom 
og tarmer:

• Raskest mulig 
vomming, snu 
minst mulig på 
dyret

• Vent med åpning 
av mellomgolvet

• Tørk grundig 
med tørkepapir

• Vann bør ikke 
brukes 



- Vent med å fjerne 
nyrer og innvendig fett

- Flå og kløyv dyret

Ved skudd i vom og tarmer:



Ved skudd i 
vom og 
tarmer:

• Skjær bort innvendige 
hinner og alt tilsølt kjøtt 

• Tørk av med 5% 
eddikoppløsning

• Vomskutte dyr skal ikke
tildeles erklæring 



Vomskudd

Om en synes vomskutt
hjortevilt er ubehagelig:

Villsvin skutt på skrå forfra, 
gjennom magen og ut i låret…



Flåing
Normalt skjer flåing i løpet av timer om 
det ikke er fare for kuldeforkorting

Mindre 
vilt som 
rådyr og 
dådyr 
kan 
mørne 
med 
skinnet 
på



Flåing

Fordeler med flåing samme 
dag:

• Arbeidet er lettere med varme 
dyr

• Bedre kontroll med 
temperaturen i kjøttet

• Ei «viltvogge» gir bedre 
arbeidshøyde når flåsnittene
legges





Flåing 



Flåing

• Normalt flås dyra 
hengende, etter at 
beina, baken, buken 
og halsen er frigjort

• Vær renslig og unngå 
forurensning fra:

• Dyrets pels og innvoller 

• Flåerne og deres redskap



Flåing

Pass på at kjettinger fra 
taljer og annen 
urenslighet ikke kommer 
på nyflådde dyr!



Flåing

Pass på kjettinger fra taljer!



Flåing i felt



Ulike tradisjoner

Hjortejakt på 
New Zealand. 
Kun tatt med 
ytrefileer og 
lår.



Bortskjæring på et viltslakteri av profesjonelle slaktere. Dåhjort skutt i 

bogen.



Spørsmål?


