
Vejledning til 
behandling af vildt

Behandling af hjortevildt

1. Hygiejne 
  a. Behandling af vildtet skal altid foregå på rene   
	 	 	 overflader
  b. Brug altid rene redskaber 
  c. Brug ikke vand til rengøring af dyret, brug i 
   stedet papir 
  d. Hurtig nedkøling af dyret er meget vigtigt

2. Opbrækning 
  a. Fjern alle indvolde
  b. Fjern pensel/yver
  
3. Opbevaring
  a. Køligt 
	 	 b.	Fri	for	fluer

4. Klargøring før levering
  a. Afskæring af hoved ved nakkeknude (se side 1)
  b. Afskæring af forben midt i knæet (se side 2)
  c. Afskæring af bagben i det nederste led (se side 2)
  d. Opskæring af brystben (se side 3)
  e. Krydset brækkes ikke op

5. Transport 
  a. Rene køretøjer
  b. Undgå at dyrene ligger oven på hinanden

6. Levering
  a. Leveret vildt gennemgås altid i fællesskab for at   
   sikre fælles reference og dialog
  b. OBS er pelsning påbegyndt i forbindelse med   
   f.eks. hovedmontering, modtages dyret ikke

Behandling af fuglevildt

1. Hygiejne
  a. Hold fuglene så rene som muligt
  b. Tilstræb hurtig nedkøling
	 	 c.	Hold	fuglene	fri	for	fluer
  d. Brug altid rene redskaber

2. Opbevaring
  a. Læg aldrig fuglene i en bunke
  b. Hæng fuglene op hver for sig
  c. Undgå så vidt muligt at fuglene bliver våde

3. Levering
  a. Leveret vildt gennemgås altid i fællesskab for at   
   sikre fælles reference og dialog
  b. OBS fugle skudt med blyhagl modtages ikke. 
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Klosterhedens Vildt er specialiseret indenfor  opskæring, mærkning og 
 afsætning af vildt (aut. no. 5253). 

Som leverandør til Klosterhedens Vildt har man  sikkerhed for at jagtudbyttet 
håndteres struktureret og effektivt. Man har dertil en samarbejdspartner 
der har skarpt fokus på at sikre vildtets råvarekvalitet og værditilvækst. 

Værdikæden starter i skoven
Behandlingen af vildtet, fra det nedlægges og forlægges til det leveres, har 
grundlæggende betydning for vildtets råvarekvalitet – og kan i værste fald 
betyde at dyret kasseres. Kvalitetssikring og brug af de mest hensigtsmæs-
sige metoder, er  derfor et område der kræver ekstra  opmærksomhed.
 
I denne folder er en kort checkliste for hhv. hjorte- og fuglevildt, med 
 anvisninger indenfor hygiejne, opbrækning, opbevaring, klargøring og 
transport. Da det er vores erfaring, at opbrækning/klargøring foretages 
meget forskelligt, er der dertil en visuel vejledning, der viser hvordan vi 
ønsker hoved, for- og bagben samt brystben skal skæres.

Vi anbefaler at alle involverede i behandlingen af vildt læser folderen og 
følger anvisningerne heri. Hermed undgås en række af de oftest forekom-
mende grunde til forringet råvarekvalitet.  

Skær en slids i skindet mel-
lem den store sene og benet 
så den kan hænges på krog.

Læg et snit i midten af 
brystbenet,	så	har	du	en	fin	
linje at save efter. 
Brystbenet er nemt at se nu.

Der	laves	et	fint	snit	midt	
igennem brystbenet.
Brystbenet saves op med en 
fintandet	sav.	

Det færdige dyr uden ben 
og hoved.

Læg et snit lige bag 
kæbepartiet i en ret linje 
bag ørene og du vil ramme 
nakkeknuden.
Hovedet skal skæres af – 
ikke saves af.

Hold benet strakt og læg et 
snit midt i knæet.

Bøj benet og skær senerne fri. 
Drej benet og underbenet 
løsner sig nemt.

Det er meget vigtigt at dette 
bliver gjort rigtig da dyrene 
skal hænge i bagbenene 
under opskæringsprocessen. 
Du strækker bagbenet ud. 
På indersiden af benet kan 
du mærke en lille knude ca. 
5 centimeter under knæet.

Læg et snit midt i knuden og 
skær skindet fri hele vejen 
rundt. Benet kan meget let 
brækkes nu.

Klargøring før levering 
A. Afskæring af hoved ved nakkeknuden

D. Afskæring af forben midt i knæet

C. Afskæring af bagben i det nederste led

D. Opskæring af brystben
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B. Afskæring af forben midt i knæet


