
Kronvildtkød – smagen af natur
Kød af kronvildt fra Oksbøl kronvildtreservat er velsmagende, 
fedtfattigt og sundt. Det er samtidig et alsidigt produkt, der 
fuldt ud kan erstatte andet kød i den daglige husholdning til 
konkurrencedygtige priser.

Dyrene lever frit i det store område mellem Nymindegab i nord 
og Blåvandshuk i syd. Her ernærer de sig af et bredt udvalg 
af områdets naturlige fødeemner: Græsser, knopper, skud, 
blade samt lyng. Den alsidige kost samt store vidder giver 
en god kødstruktur samt en fin smag af natur.

Dyrene håndteres af erfarent personale. Det sker under opti-
male forhold i et moderne slagtehus med fuld dyrlægekontrol, 
hvor hvert dyr kontrolleres. Derfor kan du altid regne med en 
høj ensartet kvalitet.

Fra slagtekrop til gryde  
Når du kommer hjem med slagtekroppen er det vigtigt at få 
dyret parteret og lagt på køl hurtigst muligt. Du kan også over-
lade det videre arbejde til en slagter. Priserne for slagtning 
varierer alt efter dyrets størrelse og dine ønsker. 

Grovpartering
Du skal bruge en skarp kniv og en bensav. Fukssvans eller 
listesav er også anvendelig.

•	 Bovene	 skæres	 fri	 ved	at	 tage	om	 forløbene	 og	 krænge		
 boven mod ryggen samtidig med at boven skæres fri   
 langs brystet/bruskpladen.

•	 Fjern	slaget	fra	ribben	til	kølle.

•	 Skær	 ribbenene	 af	 helt	 op	mod	halsen.	Marker	 eventu-	
 elt snittet med en kniv inden du saver. Husk at efterlade  
 nogle få centimeter ribben under ryggen.

•	 Tag	dyret	ned	på	et	bord.	Skær	køllerne	fri	fra	rygstykket		
					ved	at	krænge	køllerne	modsat.	Skær	indtil	du	møder			
 hofteleddet. Ledkuglen krænges ud af skålen og resten 
 skæres fri med kniven.

•	 Tilbage	 er	 nu	blot	 ryg	og	hals.	Skær	halsen	 fra	 ryggen.		
 Endelig kan du vælge at dele ryggen i to. I så fald bør   
 mørbraden under ryggen fjernes først.

Finpartering
Dyret kan finparteres og udbenes på forskellig vis - alt efter 
ønske. Følg f.eks. nedenstående vejledning:

Ryg: Kan enten tilberedes hel, udbenes i filet eller saves 
på	tværs	i	T-bone	steaks.	Hvis	du	ønsker	at	udbene	skæres	
ryggen	på	langs	og	fileten	skæres	fra	ved	at	følge	den	T–	for-
mede benstruktur. Husk at skære mørbraden fra på bagsiden. 
Se	figur	1	for	forskellige	udskæringer	af	ryg.

Kølle: Køllen deles normalt i mindre stege. Udskæringerne 
er lette at “læse” da hver muskel er pakket ind i hinder, der 
kan	deles	ved	forsigtig	føling	med	kniven.	Se	figur	2	for	ud-
benet kølle.

Bov, ribben og hals:	Stykkerne	bruges	normalt	til	både	hak,	
småkød,	fond	m.v.	Se	figur	3	for	mulige	anvendelser.

Figur	2	Kølle
5	Kølle	–	hel,	6	Lårtunge,	7	Steaks	af	tyksteg,	8	Klump/roastbeef,	
9	Culotte,	10	Inderlår,	11	Cuvette,	12	Yderlår,	13	Kappe	af	inderlår	
(rullesteg),	14	Steaks	af	inderlår

Figur	3	Bov
15	Osso	Buco	af	halsstykke,	16	Benugler	af	bryst,	17	Grillben	af	bryst,	
18	Småkød	af	bov,	19	Snøret	roastbeef,	20	Steg/bovkile,	21	Hel	bov	
inden partering.

Figur	1	Ryg
1	Ryg	-	afpudset,	2	Mørbrad,	3	Filet	med	skaft,	4	Medaljon	af	filet
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Skov-	og	Naturstyrelsen
hører	under	Miljøministeriet	og	forvalter	naturarealer	
over hele landet. Driften af arealerne tilgodeser både 
friluftsformål, produktionshensyn og beskyttelse af 
natur og kulturværdier.
Besøg os på www.skovognatur.dk

Køb af kronvildt
Du har mulighed for at købe kronvildt i jagtsæsonen fra slut-
ningen af oktober til udgangen af januar. Dyrene nedlægges 
med riffel på et antal jagter sæsonen igennem. Afskydningen 
sker under styrede forhold og er en nødvendig bestandspleje, 
hvor målet er en bestandsstørrelse afpasset områdets natur-
lige bæreevne.

Hvis du vil være sikker på at få et dyr, skal bestilling helst 
afgives inden sæsonen starter, da udbuddet er begrænset. 
Bestilling afgives på særlig blanket, der kan udskrives fra 
Skov-	og	Naturstyrelsens	hjemmeside	www.skovognatur.dk\ 
blaavandshuk	eller	rekvireres	på	7654	1020	(hverdage	mel-
lem	kl.	9.00	og	kl.	15.00).

Du vil blive kontaktet når der er nedlagt et dyr, der passer 
til din bestilling. Alle kunder ekspederes i den rækkefølge 
bestillingerne er afgivet.

Dyrene sælges som hele slagtekroppe (uden ben, hoved og 
skind) emballeret for videre transport 

og skal afhentes ved “Vildthuset” i Vejers.

Dyrene bestilles i følgende kategorier (vægt/slagtekrop):

1.	Små	dyr		 (30	–	45	kg)
2.	Mellem	 	 (46	–	60	kg)
3.	Større	dyr		 (61	–	75	kg)

Du modtager dyret som rengjort slagtekrop uden skind og 
hoved.	 Derfor	 må	 du	 påregne	 et	 svind	 på	 omkring	 25%	 i	
forhold	til	afregningsvægten.	Der	ydes	rabat	på	10	procent	
ved	bestilling	inden	1.	november.

Uanset om du vælger et stort eller et lille dyr er der altid 
tale om yngre individer. Kødet er meget mørt, og yderligere 
“modning” er normalt ikke nødvendig.

Slagtekrop	med	skematisk	
oversigt over grovparteringens 
dele.

Inspiration og forslag til 
køkkenbordet
Det er en fornøjelse at tilbe-
rede	og	spise	kronvildt.	Særligt	
når man kender historien bag 
produktet.

Vildt forbindes ofte med dyrt 
og fint mad, der er vanskeligt 
at tilberede. Det er en skrøne, 
fordi vildt både kan være fest-
mad og hverdagsmad alt efter 
udskæring og fantasi, ligesom 
tilberedningen ikke adskiller 
sig fra oksekød.

Hvis du vil vide mere...
SNS	 Blåvandshuk	 afvikler	
lejlighedsvis arrangementer og 
naturture. Her har du mulighed 
for at høre mere om områdets 
krondyr, ligesom der årligt afvikles arrangementer og foredrag 
om partering og tilberedning af vildt. Der er også information 
at hente på hjemmesiden, hvor der bl.a. findes inspiration til 
tilberedning af vildt.

Alt sammen kan du orientere dig om på 
www.skovognatur.dk\blaavandshuk

God fornøjelse og velbekomme
Skov-	og	Naturstyrelsen,	Blåvandshuk


