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16.August 22 

Til jegere i Frøya, Hitra og Snillfjord 

Takk til alle dere som leverer hjort til oss. Vi får mange gode tilbakemeldinger fra våre 

kunder på våre velsmakende hjorteprodukter, og etterspørselen etter viltkjøtt av høy 

kvalitet er stadig økende.  

Prisene for 2022 er: 

• 81 kr kg ink. mva med skinnet på 
• 90 kr kg ink. mva ferdig flådd og kløyvd i to på langs 

• Prisene gjelder pr innveid kg skrott godkjent for konsum av Mattilsynet 
og er eks. mva. 

• Det blir trukket kr 160 pr skrott i kontrollavgift til Mattilsynet, også for 
de med godkjent feltkontrollør. 

Vi ønsker dere alle velkommen til å levere hjort hos oss. DalPro AS vil ta imot 

hjort i perioden 1. september til og med 20. november. Vi forbeholder oss retten 

til å redusere inntaket om salget skulle tilsi det. 

Vi anbefaler alle jegere som skal levere slakt til oss å følge mattilsynets råd om 

å benytte seg av miljøvennlig, blyfri ammunisjon fremt det er mulig.  

Dalpro kjøper slakt og utfører leieslakting: 

• Kontaktperson: Marianne Farstad  

• Slakteriet har åpent mandag-fredag kl 0730-1500 og levering av hjort kan 

gjøres i åpningstiden. 

• Slakteriet er stengt i helgene, for levering på lørdag eller søndag tar vi 

imot hjort kl 10.00 og kl 18.00 

o Ber om at dere overholder tidspunktene. 

• Telefon Marianne Farstad: 995 12 255  

 

 



 

www.dalpro.no DalPro AS, Hammerstadveien 1, 7250 Melandsjø    

Krav til jegeren 

• Viltet skal transporteres hygieniskt og tildekket til DalPros mottak. 
• Ferdig flådde dyr skal være hygienisk og overflaten skal være fri for hår og 

annen forurensing, kjøtt må fjernes i den utstrekning dette krever. 

• Emballer slaktet for enkel hygienisk håndtering ved lasting/lossing. 

• Vilt skal leveres så snart som mulig. 
• Du må sørge for at temperaturen i slaktet (måles i låret) er under 7 grader 

innen 24 timer. 
• Vomskutt, uhygienisk og dårlig behandlet/transportert vilt vil bli avvist. 
• Vilt skal leveres uten vom og endetarm. 
• Hjerte, lunger, lever, milt og nyrer skal legges fram for kontroll.  Nyrer bør 

være i organisk forbindelse med slaktet. 
• Jeger fjerner selv hode på dyret før levering. 
• Vilt eller deler av vilt som kasseres av veterinær etter at det er tatt inn i 

anlegget, vil gå til destruksjon. Leverandør faktureres i slike tilfeller for 
medgått tid til flåing og kontroll, samt avgift for levering av kjøtt for 
destruksjon. 

• Ved ph-verdi over 5,8 tilbys jaktlaget å ta viltet tilbake mot at det betales for 
slaktingen. Høy ph-verdi kommer av stress hos dyret og hindrer 
modningsprosessen i kjøttet. 

• Vi tar ikke imot skrotter som har vært vasket. 
• Bog med stygge/ store skuddskader kan bli kassert eller kraftig trimmet. 

• Generelt vær påpasselig med hygiene, nedkjøling og hygienisk transport, vi 
forbeholder oss retten til å avvise alle slakt som ikke er håndtert hygienisk 
godt nok. Dette gjelder også mottatte dyr som med høy forekomst av 
bakterier påfølgende dager etter levering. 

• Returdyr hentes innen en uke. 
 

I år skal det tas CWD-prøver av alle hjortevilt eldre enn 2 år som innleveres hos 

viltbehandlingsanlegg. 

• Det må tas CWD-prøve av hjernemargen. Mattilsynet ønsker i tillegg at det 

tas prøver av lymfekjertler i hals/hode. 

• Det er jeger eller jaktlag som er ansvarlig for å ta ut CWD-prøve og sende 

disse inn til Veterinærinstituttet for analyse. 

• Prøven må sendes til laboratoriet umiddelbart, men kan også leveres til oss 

sammen med slaktet. 
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• Prøven skal være tatt før dyret kommer til oss. 

• Her finner du mer informasjon om CWD og prøvetaking.  

 

DalPro tilbyr: 

• Dalpro kjøper slakt av god kvalitet til gjeldene priser. 
• DalPro slakter, skjærer ned og pakker slakt for retur til oppdragsgiver. 
• Oppgjør pr 30 dager for faktisk innveid og godkjent slakt. Oppgjør skjer 

på grunnlag av vekt etter at skrotten er renskåret for skuddskader, 
urenheter og fett. Hjortefett er ikke egnet for videre bearbeiding. 

 

Ved leiearbeider (priser eks. mva): 

• Mottak og lagring: Slakting, flåing: kr 350 for kalv og kr 600 for voksent 

dyr,  

• Deling:  

Hjort: 

Luksus deling: kr 32,- pr kg slaktevekt   

Slaktet deles i indrefilet, ytrefilet, flatbiff, steik m/ nett, grytekjøtt, 

kvernet kjøtt. kjøtt vakuumpakkes og merkes. Kjøttet leveres i esker og 

hentes innen en uke. Tlf oppgis ved levering og du vil bli oppringt når 

kjøttet er klart. Vi har ikke lagringskapasitet til å lagre kjøtt for jegere, 

evt. Svinn ved uavhentet dekkes ikke av Dalpro.  

 

Skitt jakt! 

Med vennlig hilsen  

DalPro AS 

 

 

Marianne Farstad      Ole-Morten Sørvig 

Avdelingsleder     Daglig leder 

https://www.hjortevilt.no/disse-elgene-og-hjortene-skal-testes-for-skrantesjuke/

