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Indledning 
 

 

Fokus for projektet 

Jagt har igennem tiderne været en yndet fritidsaktivitet, som i jægerkredse ofte er gået i arv fra 

generation til generation. De seneste år ses imidlertid en ny trend, hvor jagt er blevet en trendy 

fritidsinteresse og antallet af jægere stiger samtidig med at nye grupper tager jagten til sig. Det ses 

af de officielle tal fra Naturstyrelsen som viser, at der pr. 1. oktober 2015 var 176.943 jagttegnsløsere 

i Danmark heraf 6 % kvinder. 

 

Danmarks Jægerforbund vurderer, at den stigende interesse for jagt afspejler at jægere i højere og 

højere grad gerne vil vide noget om den mad vi spiser, og kompetencer målrettet indsamling fra 

jord til bord er i høj kurs.” 

 

Information udtrykker det den 31.8.2013 således: ”At gå på jagt er blevet det nye golf. Mange 

tager jagttegn og nedlægger dyr, men der bliver ikke spist så meget vildtkød endnu.”. og videre: ” 

Vildt kan være en lokal spise og en sæsonvare. Sæsonen starter 1. september, og de næste 

mange måneder kan vi få dådyr, kronhjort, fasaner, ænder, skovduer, harer m.m.” 

 

Den ændrede opfattelse af jagt skaber sammen med en stigende interesse for mad rum for nye 

forretningsmuligheder og nye markeder i hele værdikæden omkring jagt. Forretningsmuligheder 

kan eksempelvis ligge inden for inden for oplevelser, gastro/restauranter og offentlig mad.  

 

Forretningsmuligheder omkring vildt og jagt har store potentialer på Lolland og Falster. Desuden er 

to af de godkendte vildtslagterier placeret på Lolland – Falster.  

Endelig er der dannet en forening: ”Foreningen for fremme til afsætning af vildt” på tværs af vildt – 

aktører på Lolland - Falster, som vil arbejde for fremme af vildt. 

 

Dette projekt har i et partnerskab mellem Professionshøjskolen Absalon og virksomheder i jagtens 

værdikæde arbejde på tværs af jagtvæsenet, slagtere og madproducenter om at undersøge 

forretnings og markeds – muligheder inden for vildt - oplevelser, gastro/restauranter og offentlig 

mad i et viden samarbejde rettet mod vækst. 

 

Markedsanalyse og forretningspotentiale for vildt som forretningspotentiale i hele værdikæden er 

delvist udarbejdet og afdækket baseret på FoU – kompetencer i Absalons forskningsområde i 

Center for Ledelse og Oplevelsesdesign. Da mange jagtinteresserede samtidig udgør et 

købestærkt publikum, forventes markeds- og forretnings-analysen i dette projekt at identificere 

potentielt stærke forretningsmuligheder, som vil kunne få afgørende betydning for udvikling af nye 

forretningsområder på Lolland – Falster.  

Projektet i det nuværende samarbejde udgør et væsentligt anvendelsesorienteret casestudie, som 

bidrager til udvikling af FoU kompetencer inden for oplevelsesbaseret forretningsudvikling.  

Projektet forventes desuden atl kunne danne grundlag for fremadrettede samarbejder. 

 

 

Hvad har vi ønsket at afdække i projektet? 

Den overordnede udfordring for projektet er at undersøge mulighederne for at udvide 

forretningspotentialerne af jagt fra en traditionel forståelse hos centrale jagtaktører af, at 

jagtindtjening ligger på skydning af vildt til at jagt er 1. led i værdikæden af super lækre 

kvalitetsfødevarer, som bringer vilde oplevelser til forbrugeren enten på en restaurant, et 

convenience produkt tilberedt hjemme eller måske som en del af en samlet pakkeoplevelse.  
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For at nå dertil er et samarbejde på tværs af værdikæden afgørende. Vildt har i et sådant 

partnerskab uudnyttede potentialer for udvikling af gastro-oplevelser med vildt på tallerkenen 

enten som suveræne restaurationsoplevelser eller egentlige oplevelsesbaserede 

forretningskoncepter som gastro – gourmet – ture eller jagtpakker som integrerer jagt med sublimt 

vildt – gourmet madoplevelser og måske længerevarende ophold.  

 

Den centrale udfordring i at løfte det vækstpotentiale ligger i at udvikle potentialet om jagt og vildt 

i partnerskab på tværs af aktørerne i værdikæden. Projektets indsats ligger derved i at kvalificere 

og søge forretnings- og markedsmuligheder modnet inden for jagt og vildt på tværs af hele 

værdikæden.  

 

Udarbejdelsen af denne markedsanalyse er sket i tæt samspil med foreningen og den ekspertise 

som foreningen repræsenterer. Arbejdet har involveret foreningens medlemmer og andre centrale 

virksomheder med potentiale for at udvikle forretningsområder relateret til fødevarer og vildt. 

Virksomhedernes muligheder og brugernes forventede behov vil tegne markedspotentialet.  

Markedsanalysen har forsøgt at afdække potentialet for vildt gennem kvalitative og kvantitative 

analyser med relevante parter.  

 

 

Hvilke typer jagt finder sted 

Der findes forskellige former for jagt. Jagtformerne udøves enten af jægeren på egen hånd eller i 

selskab med andre. Nogle jagtformer handler om at opsøge vildtet eller drive det frem, mens 

andre er baseret på at lokke vildtet frem eller blot afvente det. Nogle jagtformer er bestemt af 

våbentypen eller jagthundens rolle, mens andre kun kan udøves i en bestemt naturtype. Fælles er, 

at traditioner og naturgivne forhold har påvirket og udviklet jagtformerne. På Lolland-Falster 

forekommer hovedparten af de mest udbredte typer af jagt, dvs.1: 

Buejagt 

Strand- og havjagt 

Trækjagt 

Fællesjagt 

Jagt på hjortevildt 

Jagt for stående hund 

Jagt for stødende hund 

Rævejagt 

Kaninjagt 

Reguleringsjagt 

 

Som udgangspunkt har vi i denne forundersøgelse primært kigget på det samlede udbytte af alle 

de forskellige jagtformer til sammen. Vi har dog haft lidt fokus på specielt fællesjagter, der udøves 

af de store godser og herregårde. Dette bl.a. for at få en indikation af omfanget af vildt nedlagt af 

udenlandske jægere, som normalt ikke vil optræde i de danske jagtstatistikker. 

Yderligere har vi valgt kun at kigge på nogle udvalgte vildtarter, hvorfor lidt mere specielle 

jagttyper som rævejagt, kaninjagt og reguleringsjagt ikke er medtaget. 

Undersøgelsen vedr. fællesjagterne er lavet gennem en semistruktureret interview af skytterne på 

de implicerede godser og herregårde (Olsen & Hviid, 2018). 

 

 

Hvor meget kød er der tilgængeligt 

For at kunne undersøge potentialerne for at udvikle afsætningen af vildt køb, er det vigtigt først, at 

skabe et overblik over, hvor meget vildt der i dag bliver nedlagt. Det er vigtigt at have in mente, at 

                                                 
1
 Jægerforbundets hjemmeside 
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nedlagt vildt ikke nødvendigvis er en direkte indikator for bestandens antal og udvikling, men blot 

et fingerpeg på, hvad der med sikkerhed er blevet fjernet fra den oprindelige bestand. Det kan 

dog bruges som en indikator for, hvor meget vildt kød, der bliver nedlagt, hvoraf en del at dette 

muligvis kan benyttes til salg af fersk vildtkøb eller i fødevareproduktion.  

Syv arter undersøges 

Der tages derfor udgangspunkt i syv udvalgte arter for derigennem at se nærmere på udviklingen i 

jagten i Guldborg og Lolland kommune. Dernæst at undersøge konvertering fra nedlagt vildt på 

mark, egn eller skov til brugbart vildtkød til produktion i restaurationer eller til fødevareproduktion.  

Undersøgelsen er ligeledes relevant, da den muligvis kan afdække særlige nicher, 

udviklingstendenser eller konkurrencefordele som Lolland-Falster måtte have i forhold til jagt i andre 

dele af landet. Første del vil kigge nærmere på det indberettede jagtudbytte for Lolland-Falster.  

 

De syv arter, som er udvalgt, er dådyr, rådyr, hare, grågås, gråand, fasan og ringduen. Arterne er 

udvalgt som et udpluk for at kunne repræsentere og vurdere de forskellige former for jagt, og på 

sigt også kunne anvendes som grundlaget for undersøgelser og beregninger i forhold til 

konverteringen og heraf forbundne omkostninger og et potentielt dækningsbidrag. Der er 

potentiale for at udbygge undersøgelsen ved at inkludere flere arter, men på nuværende 

tidspunkt vurderes dette udpluk som dækkende for projektets omfang og fokus.  

 

En valid beregning af det reelle tal for, hvor mange kilogram vildt kød, der rent faktisk nedlægges i 

Guldborgsund og Lolland kommune og senere kan anvendes i fødevareproduktion, er svær at 

udarbejde. Mange faktorer og usikkerheder vil have indvirkning på denne beregning, men det 

vurderes, at beregningen kan bruges til at skabe en forståelse for mulighederne i produktionens 

omfang.  

 

Indrapportering fra danske jægere 

Hvert år indrapporterer danske jægere deres udbytte for sæsonen. Dette sker senest ved 

fornyelsen af jægerens jagttegn for det kommende jagtår. Per 1. januar 2015 fandt en lovændring 

sted, som betyder, at jægerne først kunne indløse jagttegnet ved indberetning af sæsonens 

udbytte (Naturstyrelsen, 2015). Ifølge Institut for Bioscience har lovændringen ændret 

indberetningsprocenten fra 40 procent i perioden før 2014 til over 95 procent. Det har sandsynligvis 

muliggjort, at de førhen glemte indberetninger bliver husket. På baggrund af den høje 

indrapporteringsprocent har det ikke været nødvendigt at foretage en korrektion og der er 

ligeledes taget stikprøver ved høje indrapporteringer, hvilket har rettet ”slåfejl” i statistikken (Institut 

for Bioscience - Aarhus Universitet, 2018). En ny jæger med nyerhvervet jagttegn fortalte, at nogle 

jægere med vilje indberettede et enkelt nedlagt dyr, hvis de havde haft en sæson uden at være 

på jagt. Dette skyldes frygten for, at reglerne skulle ændres således at man ikke kunne generhverve 

sit jagttegn med mindre, at man havde foretaget jagt (3, 2018). Udbyttet fra jægerne behandles 

og samles i Vildtudbyttestatistikken fra Aarhus Universitet. Der tages udgangspunkt i tallene for 

jagtsæsonen 2016, da udbyttet for sæsonen 2017 fortsat undergår justeringer. Af samme årsag er 

tallene for 2016 anset som de mest pålidelige og derfor er det undersøgt, hvordan det 

indrapporterede jagtudbytte for den pågældende art har set ud over de sidste elleve år samt, 

hvordan udviklingen ser ud i forhold til udbyttet på landsplan.  

 

Det, som jægerne skal indberette, er vildtart, antal og hvilken kommune, som vildtet er nedlagt i. 

Disse tal fortæller ikke direkte om antallet af arten, som er tilgængeligt eller, hvordan arten klarer 

sig. Men det kan dog give en indikation, som man så i 2008, hvor kaninpesten resulterede i et fald i 

udbyttet på 33 procent (Naturstyrelsen, 2015). På sigt kan det også blive muligt, at komme med 

bedre præciseringer i forhold til udbyttets art, da det i 2013/14 blev muligt, at indberette 

detaljerede vildudbytteinformationer. I denne sæson blev der indberettet detaljerede oplysninger 

for 64.602 stykker vildt. Dette beretter ifølge Vildtinformation 2015 om, at jægerne ønsker at hjælpe 

med disse informationer(2015). På sigt vil disse vigtige informationer kunne supplere denne 
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undersøgelses konklusioner, da de detaljerede udbytteoplysninger inkluderer alder og køn på for 

eksempelvis klovdyr. For vurderingen af, hvor meget salgsklart vildtkød, der produceres på Lolland-

Falster fra dådyr, vil disse supplerende oplysninger være til stor hjælp.  

 

Dådyr 

Antallet af nedlagte dådyr har haft en markant og stabil stigning over de sidste ti år på landsplan. 

Tallet for 2006 var på 4.468 stk. mens er sket en fordobling med tallet fra 2016 på 9.075. En lignende 

udvikling gør sig gældende for Guldborgsund kommune, mens Lolland ikke har oplevet samme 

stigning. Samlet set udgør de to kommuners nedlagte dådyr 8,1% af landets total.  

 

Rådyr 

Udbyttet af rådyr var i 2016 på 104.834, hvoraf godt 2,5 procent af disse blev nedlagt på Lolland-

Falster. Dette er det laveste resultat gennem de seneste elleve år, og der ses et fald siden 2009, 

hvor tallet var 132.372. Det er et fald på 20,8 procent gennem de seneste 7 år. For Guldborgsund 

var faldet i samme periode på 31 procent og 45 procent for Lolland. Dog skal der tages højde for, 

at udbyttet var væsentligt højere i 2009. Fra beregningen fra 2010 til 1016 for Lolland vil man se et 

fald på 33 procent.  

 

At udviklingen for henholdsvis dådyr og rådyr har modsatrettede vækstkurver er ikke overraskende, 

da disse to arter ikke går sammen og derfor presser den ene art den anden ud. I forhold til jagten 

så vurderes det, at det muligvis kan have en positiv effekt i forhold til jagt med fokus på trofæet, 

dyrets størrelse og særligt arbejdsprocessen i forbindelse med produktion.  

 

Harer 

Som tallene viser, så blev der nedlagt 3.645 harer på Lolland-Falster, hvilket er 7,8 procent af 

landets resultat på 46.644 stk. Antallet af harer i udbyttestatistikken er faldet med 15 procent over 

en årrække af 11 år. Såfremt der fokuseres på Lolland-Falsters udbytte i forhold til harer over samme 

periode, så vil man se et fald på 39 procent i udbyttet fra perioden 2006-2009 (gennemsnit 8.449) 

og til 2010-2016 (gennemsnit 5.120). 

 

Grågæs 

Grågåsen har en betydelig fremgang i forhold til sin udvikling i udbyttestatistikken. Der er siden 2006 

sket mere end en fordobling i antallet af nedlagte gæs, helt præcist er tallet gået fra 22.275 til 

60.525 på blot ti år, hvilket svarer til en fremgang på 171 procent. Den samme udvikling findes i de 

to undersøgte kommuner med et særligt stort udbytte i 2010, 2012 og 2014, hvilket var mellem 80 

og 100 procent større end det foregående år for derefter at springe tilbage på vækstkurven igen. 

På nuværende tidspunkt udgør udbyttet fra Guldborgsund og Lolland 8,4 procent af 

landsudbyttet. Her skal der også tages højde for at kun den mest repræsenterede grågåsen er 

undersøgt, derfor kunne andre gæs også inkluderes i en dybere undersøgelse.  

 

Gråænder 

På landsplan bliver der årligt indrapporteret omkring en halv million gråænder. Dette tal har været 

faldende i gennem de sidste ellevere og er derfor siden 2006 faldet med 7,7 procent, således at 

tallet for 2016 ligger på 467.181 ænder. Udviklingen i tallene for Guldborgsund og Lolland følger en 

lignende faldende kurve. Og med 31.343 ænder er de to kommuner er dækkende for 6,7 procent 

af landets udbytte af gråænder. Gråanden er blot en af andefugl som der drives jagt på men 

valgt på baggrund af at det er den mest nedlagte af andefuglene. Andre vildænder kunne 

inkluderes i yderligere undersøgelser, hvis behovet herfor måtte findes anvendeligt. Derfor er 
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antallet af nedlagte ænder i forhold til en systematisk vildtkøbsproduktion væsentligt højere, 

såfremt at jægerne ikke selv ønsker at beholde kødet.  

 

Fasaner 

Med over 660.000 nedlagte stykker vildt i 2016 ligger fasanen sig i toppen i forhold enkelt-arter. 

Gundborgsund og Lolland er dækkende for omkring 9,6 procent af dette med sit udbytte på 

63.995 indrapporterede fasaner. Udviklingen i indberetningerne lader til at være forholdsvis stabil 

med et gennemsnitligt fald på 0,5 procent hvert år.  

 

Ringduer 

Det indrapportede tal for ringduen har haft nogle udsving gennem de sidste ti år, men har gennem 

de seneste par år ligget stabilt omkring gennemsnittet på omkring de 243.000 stk. på landsplan, 

hvoraf de undersøgte områder Guldborg og Lolland kun udgør 3,3 % af den samlede jagt på 

ringduen.  

 

Vildtudbytte på de 7 udvalgte arter 

 
Figur 1 (Aarhus Universitet, 2018 bearbejdet af Professionshøjskolen Absalon) 

 

I et geografiske og historisk perspektiv  

Det har ligeledes været hensigten at undersøge forholdet mellem det tilgængelige jagtareal på 

Lolland-Falster og jagtudbyttet for at se om det var muligt, at identificere en indikation på et muligt 

nichemarked eller udpege nogle faktorer, som gør Lolland-Falster særligt egnet til produktion af 

vildtkød.  

Den ene parameter, som er benyttet i denne undersøgelse, er landarealet for Lolland-Falster og 

Danmark. Da Danmarks sammensætning af arealer med mark, skov, beboelse, industri med videre 

varierer fra region til region, så skal det påpeges, at der ikke kan være tale om direkte 

sammenligning uden netop denne kritik for øje. Der er følgelig ikke tale om revirer/jagtarealer men 

kun landareal.  

 

Ifølge Gyldendal (2018) er Lolland-Falsters landareal på 1.757 kvadratkilometer, hvilket udgør 

4,1procent af Danmarks samlede landareal på 43.090 kvadratkilometer (FN-forbundet, 2018). 

Derved kan der også kigges nærmere på om områdets jagtresultater ligeledes står for 4,1 procent 

af jagtudbyttet for landet. I figuren nedenfor ses udbyttet for forholdsvis Lolland-Falster, Danmark, 

Lolland-Falsters procentfordelingen af det samlede landsudbytte og slutteligt tilføjet en indikator for, 

hvorledes dette matcher med det tilgængelige landareal, som Lolland-Falster dækker over.  
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Vildtudbyttet på Lolland-Falster og Danmark 

 
Figur 2 (Aarhus Universitet, 2018 bearbejdet af Professionshøjskolen Absalon) 

 

Indikatorerne i figuren viser, at der bliver nedlagt mere vildt på Lolland-Falster i forhold til 

landarealet. Og med undtagelse af rådyret og ringduen nærmer det sig en fordobling i forhold til 

det forventede udbytte per kvadratkilometer.   

 

Lolland-Falster er tidligere kendt som landet med roemarker så langt som øjet rækker, og det er 

ikke uden grund. Sukkerproduktionen fra sukkerroer har tidligere spillet en stort rolle i erhvervslivet på 

Lolland-Falster. Med tidligere fire store sukkerfabrikker i regionen, i dag Danmarks eneste to 

tilbageværende, var Lolland-Falster centrum for dansk sukkerproduktion. Ifølge en erfaren jæger (1, 

2018), så har Lolland-Falster altid været velegnet til jagt på baggrund af netop sukkerroen. Når 

roerne i oktober og november skal ind til fabrikkerne, så er det kun selve roen som skal med, og de 

grønne toppe efterlades på marken til gavn for vildtet. På den måde har der ifølge kilden (2, 2018) 

altid været en synergi mellem landbruget og jagten. I takt med at indtægten på fra roemarkerne 

bliver mindre og mindre, så bliver roemarkerne ligeledes færre og færre. Roerne bliver erstattet af 

rasp, hvilket vildtet ikke i samme grad spiser. Dette medfører at vildtet i højere grad går i andre 

marker og blive en skade for landbruget.    

 

En jæger (2, 2018) har påpeget, at prisniveauet for at deltage på jagter på Sydsjælland og 

Lolland-Falster er markant anderledes og betydeligt lavere end resten af områderne øst for 

Storebælt.  

 

Der er mange faktorer, hvis indvirkning gør at undersøgelsen kan være kompleks, men ved at kigge 

på et begrænset antal faktorer (nedlagt vildt per areal, mulige historiske og geografiske forhold 

samt indikationen vedr. prisniveauet på deltagelse i jagt), så kunne det tyde på, at jagten trives 

eller at jagtarealerne eller revirer på Lolland-Falster er over gunstige i forhold til landsgennemsnittet.  

 

Gods- og herregårdsjagter 

De store godser, slotte og herregårde står for en stor del af fællesjagterne over hele landet. På 

Lolland og Falster er der 3 godser og slotte, som afholder fællesjagter (Herregårdsjægeren, 2018). 

Det er følgende: 

 Søholt Gods (1087 Hektar, ejet af Frederik Lüttichau) 

 Ålholm Slot (4550 Hektar, ejet af ”Boet efter Stig Husted-Andersen”) 

 Pandebjerg Gods (816 Hektar, ejet af Axel Christian Tesdorpf Castenschiold) 

Vi har interviewet følgende skytter: Theis Bagge Olesen fra Pandebjerg Gods, Morten Hviid fra 

Søholt Gods og Ole Vennevold fra Ålholm Slot. 

Ifølge skytterne drives der primært fællesjagter på følgende vildtarter, samt arternes primære 

jagttidspunkter for fællesjagter: 

 Fasan (okt.-dec.) 

 Ænder (sept.-jan.) 

 Gæs (sept.) 

 Råvildt (okt.-jan.) 

 Dåvildt (okt.-jan.) 

%

Dådyr 736 stk. 9.075 stk. 8,1 % 4,0

Rådyr 2.652 stk. 104.834 stk. 2,5 % -1,6

Hare 3.645 stk. 46.644 stk. 7,8 % 3,7

Grågås  5.076 stk. 60.525 stk. 8,4 % 4,3

Gråand  31.343 stk. 467.181 stk. 6,7 % 2,6

Fasan 63.995 stk. 663.646 stk. 9,6 % 5,5

Ringdue 6.607 stk. 198.650 stk. 3,3 % -0,8

Lolland-Falster Danmark
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Der er lidt forskel på jagttidspunkterne for de enkelte godser og herregårde, men ovenstående er 

den samlede sæson for de 3 godser og herregårde tilsammen. 

Samlet set afvikler de 3 godser og herregårde ca. 64 årlige fællesjagter (Olsen & Hviid, 2018). Ud fra 

oplysningerne fra skytterne har vi estimeret, at det samlede antal udenlandske jægere udgør ca. 

15 %. Hvis vi antager, at de udenlandske jægere er lige så gode jægere som de danske, må vi 

også antage, at deres vildtudbytte ligger på det samme niveau. 

 

Vildtudbyttet fra fællesjagterne 

Ud fra skytternes oplyste vildtudbytte har vi udregnet nedenstående tal. Forklaringerne er som 

følger: 

”Fællesjagter”: det samlede antal nedlagt vildt for alle 3 herregårde/godser 

”Udlændinge”: stykker vildt nedlagt af udlændinge (15 % af det nedlagte vildt) 

”Lolland-Falster”: det samlede antal nedlagt vildt på Lolland-Falster 

”Andel”: fællesjagternes andel i % af det samlede antal stykker vildt nedlagt på Lolland-Falster 

 

 

Vildtudbyttet (antal) på Lolland-Falster total og på fællesjagter  

Vildtart Fællesjagter Udlændinge Lolland-Falster Andel % 

Fasaner 12.500 1.875 63.995 19,5 

Ænder og gæs 3.100 465 36.419 8,5 

Råvildt 90 14 2.652 3,4 

Dåvildt 125 19 736 17,0 

     

Total 15.815 2.372 103.802 15,2 

Figur 3 (Aarhus Universitet, 2018 bearbejdet af Professionshøjskolen Absalon, samt data fra interview 

af skytterne på hjerregårdene) 

 

Ud fra ovenstående tal kan vi se, at de udenlandske jægeres andel af det samlede vildudbytte er 

minimal. Yderligere er andelen af vildt nedlagt på herregårde og godser meget forskellig fra vildtart 

til vildtart. Dåvildt er med 17,0 % et stykke over gennemsnittet på 15,2 %, mens det modsatte er 

gældende for råvildt. Vi kender ikke den egentlige sammenhæng her, men man kan gisne om, at 

det kan hænge sammen med vildtarternes præferencer. Dåvildt kræver større sammen-

hængende skovområder, som man netop finder på godser og herregårde. Fasanerne er ligeledes 

overrepræsenteret, hvilket formodentligen skyldes den massive udsætning, som godserne og 

herregårdene laver hvert år, samt at de målrettet satser på denne vildtart. Ifølge skytterne på 

godserne og herregårdene udsætter de sammenlagt 24.500 fasaner om året (Olsen & Hviid, 2018). 

Dette svarer til ca. det dobbelte af det antal fasaner, som de årligt nedlægger. Det gennemsnitlige 

udbytte for ænder og gæs er et stykke under den gennemsnitlige andel. Her kender vi heller ikke 

årsagen, men kan kun gætte på, at det måske skyldes, at der kun i mindre omfang arrangeres 

fællesjagter efter disse arter. 

Hvis man sammenligner arealerne for godser og herregårde med det samlede areal for Lolland og 

Falster, får man en indikation om godserne og herregårdes jagttryk. Jf. tidligere dækker de 3 

godser og herregårde et samlet areal på 6.453 hektar, hvilket svarer til 64,53 kvadratkilometer. 

Lolland-Falsters landareal på 1.757 kvadratkilometer. Herregårdene og godserne samlede areal 

udgør således 3,67 % af Lolland-Falsters areal. Derimod udgør herregårdene og godsernes samlede 

vildtudbytte 15,2 %. Jagten på godserne og herregårdene er således væsentlig mere intensiv end 

på det samlede Lolland-Falster. 
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Processen fra nedlagt dyr til salgsklart vildtkød 

Fra mark til produktion - For at kunne arbejde videre med udviklingsmulighederne for afsætning af 

vildtkød på Lolland-Falster, så er det vigtigt at kunne undersøge processen fra, at et stykke vildt 

bliver nedlagt et sted på Lolland-Falster, til at det ender på tallerkenen hjemme hos den almene 

forbruger. Det er ligeledes vigtigt at forstå hvilke udfordringer og muligheder, der ligger i at udvikle 

processen.  

 

Processen er i korte træk: Det nedlagte vildt brækkes, hvilket vil sige at bugen skæres op og de i 

Danmark ikke brugbare indvoldene fjernes. Vildtet bringes til et af de relativt få vildtslagterier. Her er 

det vigtigt at bemærke, at Lolland-Falster er stærkt repræsenteret med hele tre vildtslagterier i 

henholdsvis Holeby, Tingsted og Dannemare. Her bearbejdes og kontrolleres kødet før det sælges 

til en gros eller detail.  

 

Vildtkødet fra jagten er nu kommet til vildtslagteriet eller restauranten, som har et vildtkøkken, eller 

som et alternativt midlertidigt har omdannet deres køkken til håndtering af vildtkøb. Bearbejdelsen 

af et stykke brækket vild indebærer et tab og kan ikke nødvendigvis sammenlignes med det, som 

ender på frobrugerens bord. Det skyldes blandt andet svind ved forarbejdning, dryptab, 

tilberedningssvind, madspild hos producent og forbrugeren. Ligeledes er der restprodukter så som 

hoved, knogler, eventuelt indvolde, blod med mere, der kan blive anvendt til andre formål end 

humant konsum eksempelvis hundemad og bioenergiformål (Landbrug & Førevarer, 2018). 

Som Landbrug & Fødevarer(2018) ligeledes udtrykker i deres artikel fra 2013, så er det særdeles 

svært at få brugbare og udspecificerede data på dansk kødforbrug og specielt kødproduktion. 

Eksempelvis er det som i dette tilfælde svært at finde en omregningsfaktor fra slagtekrop til 

udskæringer altså, hvor knogler med videre er sorteret fra. Det er naturligvis også op til den enkelte 

producent at vælge, hvordan kødet skal bruges og, hvad der skal gøres med restprodukterne. 

Såfremt man vælger at udvikle afsætningen skal valg af forretningsmodel med dette fokus nøje 

overvejes og afprøves.  

 

Et kig på muligt salgsklart vildtkød 

Foldbakken dådyrs farms(2018) undersøgelser af udskæringen af 12 då-spidshjorte har vist et tab 

på 40 procent fra slagtekrop med hovedet, ben, pels m.m. på 50,92 kg. til kold slagtet vægt på 

30,45 kg (Foldbakken Dådyrsfarm, 2018). Dette støttes op af Skov & Naturstyrelsen(u.å), der vurderer 

at der skal beregnes 25 procent tab fra nedlagt vildt til slagtekrop, hvilket de beregner ved fjernelse 

af indvolde, hoved og skind. Et tab på yderligere 15 procent vurderes acceptabelt i rammen af 

denne undersøgelse og i forhold til restprodukter så som knogler. Ved kold slagtet vægt antages, 

at dette også kan anvendes som mulig salgbar vægt af vildtkød. Og at en konvertering fra 

nedlagt brækket vildt til salgsklart vildtkød derfor også vil have en tab på 40 procent.  

 

I forhold til dådyr og rådyr er det en større udfordring at beregne gennemsnitsvægten på de 

nedlagte stykker vildt af disse to arter. Årsagen ligger i, at der er væsentlig forskel på kroppen på 

kønnene af de to arter samt deres afkom. Indberetningerne har sine begrænsninger og viser ikke 

en opdeling af køn eller vurdering af alder. Flere og flere jægere vælger dog at supplere de 

påkrævede oplysninger med yderligere detaljer. Hvor om alting er, så kan vægten på et styk 

brækket dådyr variere enorm.  

Nedenstående skema illustrer skellen mellem kønnene.  

 

Dådyr Rådyr 

Kalv 15-18 kg. Lam 8 kg. 

Hin 35-40 kg. Rå 12-14 kg.  

Hjort 60-75 kg.  Buk 12-14 kg. 

Figur 4. Vurdering af vægt for brækket dådyr og rådyr (1, 2018) 
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Ligeledes er der megen diskussion og uenighed i jagtmiljøet om, hvad der korrekt i forhold valget af 

bytte. Nogle foretrækker en ung han, andre ønsker at fastholde de gamle hanner og dermed de 

stærke gode gener i flokken, mens andre mener, at det er det mest eftertragtede trofæ. Derfor er 

der en variation i vildtudbyttet, men dette er ikke fremhævet i Vildtudbyttestatistikken. I 

undersøgelsen her anvendes gennemsnitsvægten for forholdsvis 60 kg. for et brækket dådyr og 13 

kg for et brækket rådyr.  

 

I forhold til hare, grågås, gråand og fasan benyttes samme konverteringsrate med 40 procents tab 

på med udgangspunkt i vurderingen fra to kilder fra jagtmiljøet (1,2, 2018). Ligeledes vurderes 

ringduens vægt ikke men blot vægten af to ringduebryster(oprindelse ukendt) til omkring 80 g. kød 

per fugl (Nemlig.com, 2018). 

 

På baggrund af disse forsigtige estimater kan det samlede vildtudbytte for Lolland-Falster, fordelt 

på de udvalgte syv arter, konverteres fra nedlagt vildt til salgsklart kød. I figuren nedenfor ses 

resultatet af den samlede potentielle nuværende vildtkødsproduktion på Lolland-Falster på 

baggrund af vildtudbyttet og med de forbehold, som er nævnt tidligere. Det er en hypotetisk 

beregning, som er baseret på, at alt vildt bliver forarbejdet og at de indberettede tal er korrekte 

samt at konverteringsraten er holdbar. Det vil altså sige, at der produceres 83 tons vildtkøb på 

Lolland-Falster og omkring 1.592 tons på landsplan. Tal, som kan være relevante i forbindelse med 

udvikling inden for afsætningen af vildtkød.  

 

 
Figur 5. Vildtkødsproduktion. (Bearbejdet ud af Vildtudbytte Statistikken, 2018) 

 

Et økonomisk perspektiv 

Arbejdsprocessen med bearbejdelsen fra brækket vildt til salgsklart pakket produkt med etikette, 

der kan sælges detail eller en gros har en kostpris på 10 kr./kg. Prisen er beregnet på et helt stykke 

brækket rådyr der omdannes til diverse udskæringer og andre fødevarer produkter så som 

rullepølse, spegepølse med mere.  

 

Hvad kan vildtet sælges for? 

Der er naturligvis stor forskel på, om vildtet afsættes direkte til forbrugerne eller til grossister/storkøb. 

Vi kommer senere med eksempler på priserne for afsætningen direkte til forbrugerne. I vores 

interview fra skytterne på godser og herregårde spurgte vi bl.a. om afsætningen og priserne (Olsen 

& Hviid, 2018). Alle 3 godser og herregårde afsætter deres kød til 2 forskellige grossister/storkøb. Det 

er enten til Fælleskøkkenet I/S i Sakskøbing eller til Kivan Food A/S i Næstved. 

Det er yderst begrænsede priser, som de opnår for vildtet. Fasaner sælges hele for 5 kr./StK (inkl. 

moms) og ænder sælger for 7-10 kr./StK (inkl. moms). De får lidt mere for gæs. Råvildt og dåvildt er 

til dagsprisen. Godserne/herregårdene anvender selv en mindre del af vildtet. 
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Hvad er potentialet for at udvikle erhvervsmæssige fordele ved at fremme afsætningen 
af vildtkød på Lolland-Falster?  

 

En af de store udfordringer i forbindelse med at klarlægge potentialet for videre erhvervsmæssig 

udvikling indenfor afsætning af vildtkødet, ligger i at få indblik i følgende: hvor meget af det 

indberettede vildtudbytte bliver konsumeret af jægeren selv, hvor meget sælger han/hun selv til 

venner og bekendt, og hvor meget bliver solgt videre til tredjepart for eksempel offentlige køkkener 

og restaurationer. Udfordringer ligger i at disse typisk ikke detaljeret registreres i offentlige 

databaser, så som Vildtudbyttestatistikken ved Aarhus Universitet eller af Danmarks Statistik i forhold 

til jagt som individuel industri. En anden faktor som også har stor indvirkning på klarheden er, at 

meget vildt sælges uden om myndighedernes kontrol. 

 

På nuværende tidspunkt er det fundet, at der på Lolland-Falster i 2016 er blevet nedlagt vildt 

tilsvarende til 83 tons færdigproducerede fødevarer af vildtkød ud fra de syv udvalgte arter. 

Yderligere forskning kan forsøge at afdække, hvor meget vildtkød der på nuværende tidspunkt 

bliver afsat til erhverv, så som vildtslagterier, restauranter med flere. Således kan der skabes et 

overblik over det reelle forbrug fordelt på jægernes private forbrug, salg gennem ikke officielle 

kanaler samt salg til erhverv. Dette kan så holdes op imod vildtudbyttestatistikkens resultater. Og på 

baggrund af denne undersøgelse kan det blive muligt at redegøre for, om der er en 

overproduktion af vildtkød eller en umættet efterspørgsel på markedet, som kan lukkes gennem 

videreudvikling i forhold til afsætningen af vildtkøb.  

 

Videre forskning forud for udvikling og indsatser 

Såfremt at en undersøgelse finder et potentiale i at øge eller effektivisere vildtkødsproduktionen på 

Lolland-Falster eller påvirke efterspørgslen i Danmark eller udlandet, så er den en række områder 

som skal undersøges yderligere.  

 

Første spørgsmål eller emne at undersøge ville kunne gå på, om grundlaget er til stedet for at øge 

produktionen. Det drejer sig om hele værdikæden for vildtkød produktionen. Det vil i første 

omgang sige, at man er nød til at undersøge rentabiliteten for de forskellige arter med fokus på alle 

omkostninger relateret til jagten. Her er der ikke kun tale om omkostningerne i forbindelse med 

opdræt af fasaner eller fodre vildtet, men i lige så høj grad at specificere indtjeningen fra jagten, 

hvor en skytte/deltager betaler for deltagelsen, nedlagt vildt og eventuelt vildt som en skytte måtte 

ønske at hjembringe.   

 

Dernæst er man nød til at undersøge, om det er muligt at øge bestandenes antal for at 

imødekomme efterspørgslen. Således at muligheden for at øge antallet af nedlagt vildt øges. Her 

er det blandt andet et spørgsmål om de anvendelige og tilgængelige arealer på Lolland-Falster 

fordrer en sådan udvikling for hver af arterne, som man måtte finde relevante og rentable. 

Eksempelvis kunne man øge udsætninger af fasan. Men ifølge skytterne på godserne udsætter de i 

dag det maksimale antal fasaner, som deres revirer kan bære (Olsen & Hviid, 2018). 

 

Der skal ligeledes kigges nærmere på selve jagten. Er der områder, som kan udvikles og tilpasses 

vildtkødsproduktionen. 

 

Optimering af jagtoplevelsen 

På baggrund af videre forskning kunne det undersøges, om en udvikling af jagtoplevelsen kunne 

være med til at udvikle forretningspotentialet for de involverede samarbejdspartnere. 

Undersøgelsen ville formentlig skulle tage udgangspunkt i de deltagende jægeres behov og 

købevillighed. Såfremt undersøgelsen finder, at en udvikling af oplevelsen kan gøres rentabel, skal 

målgruppen identificeres og relevante samarbejdspartnere inkluderes.   
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I dag er jagten som oftest en dagsoplevelse, som primært har fokus på jagten. Jagtoplevelsen 

kunne udbygges med et efterfølgende besøg hos et af vildtslagterierne, hvor der kan købes lidt 

kød med hjem til familien eller vennerne, eller der kan laves aftaler vedrørende slagtning, 

bearbejdning og levering af jægernes eget udbytte fra jagten. Ligeledes kan et besøg på 

Krenkerup bryghus til øl smagning og vildtmiddag på Oreby Kro samt overnatning på Sakskøbing 

Hotel eller Bandholm Hotel inkluderes i oplevelsen. Skaleringen af oplevelsen kan undersøges og 

afprøves, og de større godser kan muligvis lade deres jægere mødes om disse aktiviteter. Dette vil 

være med til at skabe en bedre helhedsoplevelse, skabe en historiefortælling omkring det lokale 

og autentiske ved at gå på jagt på Lolland-Falster, samt inddrage og gavne de lokale 

erhvervsdrivende interessenter.  

 

Hvilke jagter er mest effektive 

Det anbefales ligeledes, at der laves en grundig rentabilitetsanalyse i forhold hvilke jagtformer og 

byttedyr samt afviklingens og kødproduktionens rentabilitet for at kunne skabe transparens og 

overblik over værdikædens forskellige stadier. Såfremt man ønsker en større distribution af vildtkød, 

stiller det store krav til organiseringen og samarbejdet mellem parterne.    

 

Næste led i værdikæden er vildtslagterierne på Lolland-Falster. Såfremt man ser, at udviklingen af 

afsætningen skal ske gennem de nuværende vildtslagterier, så vil det betyde, at disse skal være 

indstillet på en justering, som matcher det fundne behov eller ønske. Der kan i den henseende stilles 

spørgsmålstegn ved, om disse parter er indstillet på en sådan ændring. På nuværende tidspunkt 

har vildtslagteriet i Holeby eksempelvis begrænset åbningstid i weekenderne.  

 

”Foreningen for fremme af afsætning af vildt” har allerede taget de første initiativer i relation til 

kommunikation og distribution gennem lokale medier og hjemmesiden www.vildtoglaekkert.dk 

(Jakobsen, 2018). På nuværende tidspunkt distribueres fersk, charcuteri-varer samt færdigretter 

gennem hjemmeside. Der er ikke tale om en decideret net butik, men mere kontaktinformation for 

at kunne opsøge købet. Hjemmesiden henvender sig til restauranter, kantiner samt private.  

 
Billede 1 (www.vildtoglaekkert.dk, 2018) 

 

Afhængig af planer, mål og visioner for foreningen, så skal der lægges en konkret strategi for 

udviklingen og anvendelsen af foreningens ressourcer, herunder hjemmesiden.  

Der skal lægges en plan for hvilket segment foreningen ønsker at arbejde med – primært om det er 

en gros eller detail.  

http://www.vildtoglaekkert.dk/
http://www.vildtoglaekkert.dk/
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Eksempelvis kunne man se nærmere på, om en strategi i stil med Klosterhedens Vildt som primært 

er henvendt til det private marked og har levering, men som også har en portal for engrossalg.  

 

 
Billede 2 Klosterhedens Vildt net butik (www.klosterhedensvildt.dk, 2018) 

 

Et potentielt udviklingsområde kunne være at undersøge mulighederne for at etablere sig som 

leverandør til en af de større detailforretninger, hvor netop eksklusivt dansk vildtkød ville kunne 

afsættes. På nuværende tidspunkt har Nemlig.com et bredt udvalgt af vildtkød dansk fersk fasan 

eller jagtskudt engelsk fasan på frost.  

 
Billede 3 Nemlig’s udbud af vildtkød (www.nemlig.com, 2018) 

 

Irma.dk har dedikeret en underside til at lave en historiefortælling om deres kronvildt og har 

ligeledes en side om deres charcuterivarer under deres ”Kød & Fisk” på forsiden.  

 

http://www.klosterhedensvildt.dk/
http://www.nemlig.com/
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Billede 4 Irma’s hjemmeside – Kronvildt (www.irma.dk, 2018) 

 

Irma og Nemlig.com vil ligeledes være et godt udgangspunkt for videreforskning ind i 

efterspørgslen på og erfaringerne med vildtkøb. Begge kilder har til formål at lave en god 

historiefortælling om det enkelte produkt samt en overordnet beskrivelse eller fortælling omkring 

vildtkødet. Yderligere kan det tilføjes, at disse ligeledes vejleder brugeren i behandling og 

tilberedning af vildtkødet, hvilket måske også kunne være en udfordring for forbrugeren.  

 

Det danske forbrug af vildtkød har vist sig at være lidt af en udfordring at få konkretiseret. Det er 

varierende meninger omkring beregningen danskernes kødforbrug per år. Ifølge Landbrug & 

Fødevarer og DTU Fødevarer instituttet så ligger tallet mellem 48-52 kg (Valsgaard, 2016, Landbrug 

& Førevarer, 2018). Afhængig af om distributionen skal fokusere på det private segment eller 

erhvervet, så er det fordelagtigt at tilpasse produktionen til netop kundernes behov, da der muligvis 

vil være en differentiering. Detailkundernes efterspørgsel og behov kan afdækkes i samarbejde 

med netop de førnævnte kilder som sælger netop vildtkød. Ligeledes kan dette suppleres af 

undersøgelser fra Landbrug & Fødevarer (2013), som har kigget nærmere på danskernes forbrug af 

kød. Her kan man tilpasse detailprodukterne efter for eksempel Landbrug & Fødevarers fund, at det 

er rødt kød og fjerkræ som er mest dominerende på bordet til aftensmaden. Samt at det røde kød 

mest henvender sig til det mandlige segment, mens fjerkræ henvender sig til begge køn. Dette kan 

underbygges yderligere med undersøgelser, hvis fokus kan være på forbrugernes opfattelse og 

forståelse af vildtkød, samt om vildtkødet i forbrugeren øjne falder ind under de tre kategorier rødt 

kød, forarbejdet kød og fjerkræ. Man kan stille spørgsmålstegn ved om vildtkød er med til at 

fungere som en sociokulturel markør. Ligeledes om dette kan rykkes eller nedbrydes, og i så fald 

hvordan en sådan ændring ville skulle initieres.  

 

http://www.irma.dk/
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(Biltoft-Jensen, et al., 2016) 
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(Biltoft-Jensen, et al., 2016) 

 

 

Vildt er sæsonbetonet 

Da hovedparten af al jagt i Danmark ligger i den primære jagtsæson fra september til januar, skal 

man være meget bevidst om dette. Man kan enten vælge at se det som en hæmsko for 

udviklingen af et vildtprojekt, men man kan også se på det som en mulighed. Nye danske jordbær, 

nye danske kartofler osv. er noget vi alle ser frem til og har fuld forståelse for. Der er ligefrem 

konkurrencer om, hvem der kan være først med sæsonens nye produkter. Dette kunne anvendes til 

at skabe happenings ala den første Beaujolais nouveau vin, der kommer til landet 6-8 uger efter 

den første aftapning. 

 

 

Brug af indvolde som ikke bruges i Danmark 

I mange andre lande end Danmark, anses forskellige former for indmad som en meget eksklusiv del 

af dyret. Det kan derfor undersøges, om der evt. kunne laves en målrettet eksport af nogle af de 

indvolde, som er særligt eftertragtet i udlandet.  
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Perspektivering 
 

Denne lille forundersøgelse har efter vores opfattelse vist, at der er et stort behov for meget mere 

specifik viden om alle facetterne i hele værdikæden: vildtet, jagten, jægerne, muligheder for 

turisme, omsætningen af vildtkød, bearbejdningen af vildtkød, salget af vildt, mulighederne for at 

skabe oplevelser m.m. Nogle af disse punkter er forholdsvis lette at gå til, mens andre kræver et 

mere tilbundsgående forskningsprojekt, som kræver en involvering af mange forskellige 

interessenter. 

 

Adfærden hos jægerne 

Der er ligeså mange forskellige motiver til at gå på jagt, som der findes jægere. Vi har alle vores 

helt eget motiv for jagten. Hos enkelte jægere er det primært adrenalinruset fra nedskydningen af 

vildtet, der har betydning. De er ret ligeglade med vildtet og enkelte vil ikke en gang selv anvende 

vildtet. Hvis man eksempelvis kan flytte på den adfærd og i stedet få jægerne til at aflevere deres 

vildt på opsamlingssteder, vil man evt. få mere vildt til rådighed. 

 

Jagtturisme og oplevelser 

I dag er det primært godserne og herregårdene, som afvikler selskabsjagter. Der vil helt sikkert 

være et stort potentiale for at udvikle denne jagtform og få flere jægere til at komme en tur til 

Lolland-Falster. I dag er det i stort omfang dagsturister, som deltager i selskabsjagterne. Ved at 

arbejde med produktudvikling af selskabsjagter, kan man helt sikkert få lavet en væsentlig 

værdiforøgelse på dette segment alene. Derudover er der muligheden for at få flere udenlandske 

jagtturister til at komme til Lolland-Falster. Det kræver igen et tæt samarbejde mellem flere 

forskellige interessenter (godser og herregårde, overnatningssteder, oplevelsessteder, 

turismeorganisationer etc.). 

 

Udbygning af historiefortællingen 

Der er næppe tvivl om, at der er et stort potentiale i udvikle en historiefortælling om vildt fra 

Lolland-Falster. Bornholm har været dygtige at skabe en historiefortælling om fødevarer fra øen. 

Mange forbrugere er i dag meget selektive på deres valg af fødevarer. Yderligere har vi både råd 

og mulighed for at vælge produkter af god kvalitet og gerne med god historie. Ved at skabe en 

god historiefortælling om vildt fra Lolland-Falster, kan man få mange flere forbrugere i tale og 

dermed opnå en Premium pris for produkterne. 

 

 

 

Konklusion 
Dette spireprojekt har haft som formål at lave en markedsanalyse for vildt og derigennem at 

undersøge forretningspotentialet for vildt på Lolland-Falster i hele værdikæden. Vi har lavet en 

markedsanalyse på baggrund af både primær og sekundær data. Gennem markedsanalysen har 

vores beregninger sat tal på mange af de informationer, som er nødvendige for at undersøge 

forretningspotentialet. Den har også vist, at der er et stort behov for yderligere forskning inden for 

området. Der mangler stadig en del tal og beregninger, før vi med rimelig sikkerhed kan undersøge 

det samlede forretningspotentiale. Yderligere har vi gennem analysen identificeret en del af de 

muligheder, som der findes for at øge forretningspotentialet for vildt på Lolland-Falster. 

Vi mener således, at dette spireprojekt kan danne grobund for en mere detaljeret undersøgelse af 

forretningspotentialet for vildt på Lolland-Falster. 
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