
Djurs Slagtehus  

i Allingåbro 

er klar til at modtage hjortevildt 

Godkendt vildtslagteri 

 

 

 

Djurs Slagtehus 

Slagtermester – Bo Drachmann – Hovedgaden 28 – 8961 Allingåbro 

Tlf.: 8648 8831 – Mail: slagter8950@hotmail.com 

Slagtning – udskæring - vildtpølser – røgvare – vakuumpakning 

http://dinby.dk/folkebladet-djursland/djurs-slagtehus-aabner-paa-hovedgaden-28 

 

Baggrund 

Løvenholm Fjeld og omegns hjortevildt tog for et par år siden initiativ til at undersøge mulighederne for  

slagtning af hjortevildt på Djursland.  

Der har undervejs vist sig stor interesse og opbakning fra de større jagtdistrikter på Djursland tiletablering  

af et  vildtslagteri på Djursland.  

Løvenholm Fjeld og omegnes hjortevildtlag har for at være på forkant med udviklingen arrangeret 

”hygiejne-kursus i vildthåndtering” for jægerne på Djursland. Et kursus som er et myndighedskrav for at 

kunne levere vildt til et vildtslagteri.  

mailto:slagter8950@hotmail.com
http://dinby.dk/folkebladet-djursland/djurs-slagtehus-aabner-paa-hovedgaden-28


Djurs Slagtehus 

På et møde afholdt den 12. oktober 2015 hos Djurs Slagtehus i Allingåbro hvor Slagtermester Bo 

Drachmann, Preben Lund og Mogens Rosengaard fra Løvenholm Fjeld og omegns hjortevildtlag deltog - 

blev dels en række praktiske detaljer drøftet dels blev det aftalt at Løvenholm Fjeld og omegnes 

hjortevildtlag informerer regionen og hjortevildtlagene på Djursland om at Djurs Slagtehus i Alingåbro nu er 

klar til at slagte hjortevildt. 

 Der er en række krav som skal være på plads for at vildtet kan slagtes på Djurs Slagtehus 

 Der skal træffes aftale med Djurs Slagtehus 

 Vildtet skal være mærket i flg. aftaler med Djurs Slagtehus 

 Kode til vildtindleveringsrum  fås efter aftale med Djurs Slagtehus 

 Vildtet skal være frisk-skudt. Må ikke have hængt i i flere dage 

 Vildtet skal transporteres under hygiejniske forhold i overdækket og rengjort trailer e.l.  

 Vildtet hentes retur til aftalt tidspunkt 

 Af hensyn til planlægning af slagtningen vil Djurs Slagtehus gerne have information i god tid om 

indlevering af forventede større partier af hjortevildt. 

 Der kan evt. træffes aftale med Preben Lund om transport af vildt fra jagtdistrikterne til Djurs 

Slagtehus. Kontaktinfo: Lundpreben@dlgmail.dk – Tlf. 6134 8645 

 

Med venlig hilsen 

Løvenholm Fjeld og omegns hjortevildtlag 

M. Rosengaard 

 

12.oktober 2015 
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