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kniven är, näst efter bössan, jäga-
rens kanske viktigaste arbetsred-
skap. 

För den som inte vill bära med 
sig fler knivar än nödvändigt är ett 
välkomponerat slakt- och styckset 
en bra investering. 

Det finns ett hyfsat brett sorti-
ment knivset anpassade för jäga-
ren. Prismässigt ligger de mellan 
cirka 300 och 1 000 kronor för tre 
knivar. 

Ofta är hölster och stål inklude-
rat i priset. För att hitta det bästa 
alternativet tog vi jägaren och hob-
bystyckaren Klas Henriksson till 
hjälp och utvärderade åtta slaktset. 

Innehåll för behov
Vad bör då ett set innehålla för att 
täcka jägarens behov? 

– Personligen tycker jag man 
kommer långt med en buköppna-
re, flåkniv och styckkniv. 

– Jag vill gärna ha en flåkniv med 

rundad spets för att undvika att 
sticka spetsen i köttet. Vid styck-
ning väljer jag gärna en sorterings-
kniv eller så kallad allroundkniv, 
även den rundad av samma anled-
ning, säger Klas Henriksson. 

Vad kännetecknar en bra kniv?
– Förutom det självklara att den 
ska vara vass ska bladet hålla skär-
pan länge. Greppet är också cen-
tralt, både dess ergonomi och att 
handtaget inte blir halt när man 
jobbar, fortsätter Klas. 

Ett plasthölster runt midjan att 
sätta knivarna i är praktiskt. Då 
följer redskapen med under jobb-
et. Det är dessutom hygieniskt ef-
tersom utan hölster är det lätt att 

lägga ifrån sig kniven lite varstans 
av dålig vana. 

Håll skärpan
Knivslipning är ett hantverk och 
det är en vetenskap i sig hur bästa 
skärpa uppnås för olika sorters 
knivar. 

Beroende på hur eggen är utfor-
mad, knivens användningsområde 
och vilken typ av påverkan den ut-
sätts för, ska den slipas i olika vink-
lar. Det är viktigt att slipa och ståla 
rätt för att göra knivarna rättvisa.  

– Mitt tips är att lämna in knivar-
na för professionell slipning minst 
en gång om året, och investera i ett 
riktigt bra stål för att underhålla 
skärpan däremellan, säger Klas. L

testvinnare

Bäst i test blev EKAs jaktset som är komplett på de flesta 
punkter. Bladen håller skärpan länge, skaften har fin 
ergonomi och en beläggning som gör att de inte blir hala. 
Levereras i ett praktiskt fodral som kan hängas direkt runt 
midjan. Även Giesserknivarna utmärker sig positivt genom 
sitt sköna grepp och sin följsamma flåkniv.   
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så gjorde vi

Samtliga knivset tes-
tades vid styckning av 
vilt; vildsvin, hjortvilt, 
rådjur samt mufflonfår.

Ofta tar det en stund 
att bekanta sig med 
en knivs egenskaper, 
därför fick varje kniv 
gott om både tid och 
kött. 

Knivarna användes 
flera gånger under en 
månads tid. 

Dock kan vi inte säga 
hur de ter sig efter år 
av användning och 
slitage. 

Vi bedömde setens 
innehåll utifrån ett 
jägarperspektiv och de 
poängsattes efter kva-
litet, kapacitet, grepp, 
design och prisvärde.

Det mått som anges 
för knivarna är bladets 
längd. 

Åtta set att
hantera jaktlyckan

Efter jakten ska man ta 
hand om viltet, och då 
är det viktigt med bra 
knivar. Svensk Jakt har 
testat slaktset i olika 
prisklasser. 

fOtO: jAn hEnricSOn
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eka slaktset orange, 
fyra delar
Kommentar: Ett komplett set.
Kvalitet: God och framför allt hållbar skärpa i blad-
en. De håller sig vassa länge mellan stålningarna. 
Varje kniv är försedd med tio års garanti. Skärpstålet 
har inte samma höga kvalitet som knivarna, det är 
grovt och upplevs som litet, men det gör sitt jobb.  
Kapacitet: Utöver flåkniv och styckkniv innehål-
ler setet både buköppnare och bryne vilket är bra 
ur jägarperspektiv. Flåkniven är mångsidig och kan 
nyttjas som en allroundkniv och som sådan är den 
en riktig favorit. 
Grepp: Modellen har testets absolut bästa hand-
tag som är skönt att jobba med och har en yta som 
gör att man inte slinter. Greppvänligt är ordet. 
design: Levereras i nylonfodral inklusive ett 
plasthölster som går att spänna runt höften vid 
styckningsarbetet. Rem är inkluderad så du behöv-
er inte fästa det i egna bältet. Plastfickan har stor 
öppning nedtill så att den enkelt går att skölja ur. 
Knivdesignen får full pott. 
Prisvärde: Detta slaktset känns komplett för 
jägaren eftersom det innehåller både bryne och 
buköppnare. Lägg därtill höga poäng för grepp, 
blad och hölster. Mycket värde för pengarna. 

+ Testets greppvänligaste skaft. Lätt att rengöra 
plasthölstret. Innehåller buköppnare.
– Stålet upplevs som budgetmässigt.

specifikation
Innehåll: Flåkniv 15 centimeter, styckkniv 
15 centimeter, buköppnare 8 centimeter.  
Hölster medföljer.
Cirkapris: 800 kronor.
Kontaktinfo: www.knivbutik.se, 070-336 57 69.

Mora jaktset 7000 
comfort, 113-3020
Kommentar: Enkla att använda.
Kvalitet: Det känns att det är bra kvali-
tet i stålet, Moras knivar håller skärpan 
länge. Slaktkniven med rundad spets är 
särskilt trivsam att arbeta med.  
Kapacitet: Setet innehåller flåkniv, 
slaktkniv, köttkniv samt skärpstål. 
Samtliga knivar är enkla att jobba med, 
de känns mer förlåtande än många andra 
knivar i testet. 
Grepp: Bra ergonomiskt skaft. Det har 
mönstrat friktionsgrepp för att man inte 
ska slinta, trots det kan handtaget kän-
nas halt om fett eller väta hamnar på det. 
design: Knivarna förvaras praktiskt i 
separata plastfickor i en snygg tygför-
packning. En stor fördel med dessa höl-
sterfickor är att de är lätta att rengöra. 
Fint att det ingår skärpstål, om än något 
grovt för den kvalitetsmedvetne.   
Prisvärde: Dyraste paketet i detta test. 
Troligen kan man få likvärdiga knivar för 
en mindre peng.  

+ Lättdiskat fodral. Lättanvända. God 
skärpa i bladen. 
– Handtaget blir halt när det kommer 
fett på det. Högt pris. Grovt skärpstål. 

specifikation
Innehåll: Flåkniv 14,6 centimeter, slakt-
kniv 15,9 centimeter, och köttkniv 16,1 
centimeter. Skärpstål. Hölster medföljer.
Cirkapris: 1 350 kronor.
Kontaktinfo: www.moraofsweden.
se, 0250-59 50 00.

Giesser, 33-9910
Kommentar: Skön flåkniv.
Kvalitet: Knivarnas främsta fördel är att 
de är sköna att hålla i. Bra att det medföljer 
skärpstål, det håller knivarna vassa trots att 
stålet är något grovt.  
Kapacitet: Skön 13 centimeter flåkniv som 
uppfyller de krav du kan ha på denna typ 
av kniv, det går lätt att skära i långa drag. 
Setet innehåller också två styckknivar. En 
allroundkniv för allmän styckning, delning 
och sortering och en smal flexibel benkniv 
för att lösa ut ben eller skrapa kött från 
dem.
Grepp: Giessers knivar har näst bästa 
grepp av de som testats. Materialet i 
handtaget känns lite ”klistrigt” och hindrar 
händerna från att halka.
design: Knivarna förvaras i ett stort kniv-
fodral i nylon. Det medföljer inget hölster 
som går att fästa i bältet, vilket är ett minus. 
Bra design gör knivarna sköna att jobba 
med. 
Prisvärde: Sett till enbart knivarna är 
detta ett 
bra köp, 
tre ända-
målsenliga 
arbetsred-
skap för 
det priset. 
Men som 
set betrak-
tat saknar 
det plast-
hölster och 
buköppnare vilket sänker helhetsbetyget.  

+ Bekvämt grepp. Bra beläggning på hand-
tagen. Lättjobbade. Följsam flåkniv. 
– Setet saknar plasthölster och buköppnare. 

specifikation
Innehåll: Flåkniv 13 centimeter, styckkniv 
(allround) 18 centimeter, styckkniv (ben-
kniv) 15 centimeter. Isler skärpstål,  
25 centimeter. Knivfodral i nylon.
Cirkapris: 700 kronor.
Kontaktinfo: www.oqvist.se, 08-39 20 90.

Bergo 9001 jakt– 
och slaktset
Kommentar: För större djur.
Kvalitet: Upplevs högkvalitativa med fin skär-
pa i bladen. Setet saknar flåkniv och en av styck-
knivarna hade med fördel kunnat bytas mot en 
sådan för att bli mer komplett för jägaren. 
Kapacitet: Uppsättningen är en allround-
kniv om 15 centimeter, en benskrapningskniv 
14 centimeter och en 15 centimeter filé- och 
sorteringskniv med flexibelt blad. Benskrap-
ningskniven (8429) kändes klumpig först, men 
ju mer man jobbar med den desto bättre blir 
den. Allroundkniven är funktionell med rundad 
spets så den inte sticker i köttet vid arbete. 
Grepp: Handtagen är relativt raka vilket var 
ovant i början. De testade knivarna har medi-

umhandtag men känns väldigt stora i storleken. 
Särskilt benskrapningskniven 8429 uppfattas 
som otymplig på grund av handtaget (trots att 
bladet har standardlängd). Knivarna kommer 
nog bättre till sin rätt när de används på stora 
djur, men för styckning av medelstort vilt så 
som vildsvin och hjortvilt är de för långa.  
design: Plasthölster som kan bäras i bälte 
kring midjan ger pluspoäng. Välvd ingång som 
gör det lätt att få in kniven.  Hål i skaftet så de 
kan hängas på krok är också bra. 
Prisvärde: Om man som jägare vill köpa bara 
ett slaktset och styckar många viltslag – från älg 
till hare – är detta ett bra val genom knivarnas 
långa blad. Det är så att säga bättre att knivarna 
är något för långa vid småvilt än för korta vid 
styckning av större djur. Priset är klart accep-
tabelt. 

+ Bra plasthölster. Pas-
sar styckning av stora 
djur. Blad med hög 
kapacitet.  
– Saknar flåkniv. Upp-
levs långa i blad och 
handtag.

specifikation
Innehåll: Allround-
kniv 15 centimeter, 
benskrapningskniv  
14 centimeter, filé- och 
sorteringskniv med flexibelt blad 15 centimeter. 
Plasthölster.
Cirkapris: 500 kronor.
Kontaktinfo: www.nimaab.se, 
019 -30 43 00.
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Stabilotherm 
Butchers-pro
Kommentar: Följsam flåkniv.
Kvalitet: Stabilotherm-bladen känns slöa från 
start och man måste börja med att köra dem i 
brynet alternativt slipa upp dem. Men när det väl är 
gjort fungerar de riktigt bra. 
Kapacitet: Innehåller en 15 centimeter styckkniv 
och 16 centimeter flåkniv. Den senare är skön med 
en bra böjd form som gör det lätt att få långa och 
fina snitt, vid arbeten både högt upp och långt ner. 
Följsamheten i flåkniven uppskattas verkligen. 
Styckkniven däremot känns kort vid vissa moment. 
Exempelvis när man har ett stort köttstycke och då 
måste skära två gånger, vilket får till följd att det blir 
fula snitt i köttet. 
Grepp: Handtaget uppfyller i stort de önskemål 
man har. Det har Softgrip-beläggning men kan ändå 
bli lite glatta vid 
arbete. Ordinär 
ergonomi.
design: Tygfodral 
och ett hölster med 
rem är kanon. Det 
kan spännas om 
midjan direkt och 
du slipper således 
lirka in det i skär-
pet, vilket ger plus 
för enkelhet. Dock är det inte alls optimalt utformat 
för enkel rengöring. Plastfickans båda sidor är tätt 
hopnitade och svåra att spola igenom med bra vat-
tenflöde. Eftersom det är så lite luft mellan sidorna 
är torktiden lång, vilket inte är särskilt hygieniskt. 
En möjlig invändning är att knivbladen är något 
korta. 
Prisvärde: Prisnivån och bra knivar uppväger ett 
svårdiskat hölster. 

+ Följsam flåkniv. Fodral inklusive hölster med 
skärp. Prisvärt. 
– Slöa från start. Styckkniven upplevs kort i vissa 
moment. Svårdiskat hölster. 

specifikation
Innehåll: Flåkniv 16 centimeter, styckkniv 15 centi-
meter, slaktkniv 13 centimeter. Hölster.
Cirkapris: 450 kronor.
Kontaktinfo: www.algfarmen.se, 0680-241 04.

Dick knivset 
5030032
Kommentar: Lågt pris.
Kvalitet: Knivar som uppfyller grundkra-
ven men saknar det lilla extra. 
Kapacitet: Setet innehåller en styckkniv, 
en kniv med flexibelt blad och en allround-
kniv, samtliga med 15 centimeter långa blad. 
Flexkniven känns onödig vid styckning av 
kött, mer lämpad till fisk. För jägaren torde 
den ha få användningsområden och för att 
få bättre betyg som slaktset för jägare kunde 
paketet innehålla en flåkniv istället. Plus för 
ändamålsenlig längd på bladen. 
Grepp: Knivarna ligger hyfsat bra i handen, 
men handtagen är hala.  
design: Som helhet känns utformningen av 
knivarna okej utan att vara något speciellt. 
Det finns inga onödiga skrymslen så kniv-
arna är lätta att rengöra. Fodral medföljer 
inte. 
Prisvärde: Levereras utan fodral och bryne 
vilket är en nackdel som set betraktat, å an-
dra sidan är priset lågt. Ett billigt alternativ 
för den som redan har hölster och stål.  

+ Lågt pris. Hyfsad ergonomi. Lämplig längd 
på bladen.
–  Kniven med flexibelt blad upplevs onödig 
vid styckning. Levereras utan hölster. Hala 
handtag. 

specifikation
Innehåll: Styckkniv 15 centimeter, styck-
kniv med flexibelt blad 15 centimeter, 
allroundkniv 15 centimeter. 
Hölster medföljer ej. 
Cirkapris: 300 kronor.
Kontaktinfo: www.nimaab.se, 
019-30 43 00.

Swibo Slaktset, 
tre delar
Kommentar: Kvalitativa blad.
Kvalitet: Knivbladen känns bra och av 
god kvalitet. Setets korta flåkniv (13 cen-
timeter) är toppen, en av testets bästa. 
Kapacitet: Knivarna gör sitt jobb, men 
skulle få högre betyg om handtagen var 
mindre hala. Innehåller en rak urbe-
ningskniv, 14 centimeter, och två flåkni-
var, varav en lång på 17 centimeter och 
en kortare variant på 13 centimeter Den 
längre av dessa fungerar som allround. 
Bryne medföljer inte. 
Grepp: Glatta handtag som blir 
svårhanterliga med blöta händer eller 
handskar.  
design: Det medföljer ett plastfodral 
som kan kopplas i bältet vilket är bra så 
knivarna kan följa med när man jobbar. 
Detta fodral är dock svårt att spola ur 
och få ordentligt rent eftersom det är 
fastnitat på många ställen och glipan i 
nederkant är minimal. Det tar lång tid 
innan det torkar och fukt stannar lätt 
kvar vilket gör det till en bakteriefälla. 
Öppningen är dessutom så smal att det 
blir lite svårt att få i kniven, en mer välvd 
utformning hade underlättat. 
Prisvärde: Knivarna får godkänt men 
plastfodralet underkänt och detta drar 
ned prisvärdet för helheten.

+ Bra flåkniv. Kvalitativa knivblad. 
–  Dåligt utformat plastfodral. Hala 
handtag.  

specifikation
Innehåll: 
Urbeningskniv 
rak 14 centime-
ter, flåkniv 17 
centimeter och 
flåkniv 13 centi-
meter. Hölster 
medföljer ej.
Cirkapris: 700 
kronor.
Kontaktinfo: 
www.outdoor
experten.se, 
021-41 11 42.

Kommentar: Svårhanterliga
Kvalitet: Hyfsad balans i urbeningskniv och 
styckkniv. Bladen håller skärpan väl. Ett plus 
är att stål är inkluderat i paketet. 
Kapacitet: Används främst av slaktare och i 
restaurangkök enligt produktbeskrivningen. 
Vi upplever att varken sammansättningen av 
paketet eller de enskilda knivarna är särskilt 
ändamålsenliga för jägaren. Styckkniven på 
20 centimeter är för lång i både blad och skaft 
och blir svårhanterlig. Setet saknar dessutom 
en riktigt bra flåkniv. Den som benämns som 

flåkniv är liten och smal, enbart 8 centimeter, 
och känns inte relevant att använda när man 
flår. Kanske bättre i köket för mindre jobb? 
Grepp: Hala handtag men godkänt grepp. 
design: Ett set som levereras utan hölster 
eller fodral. Knivarna är lätta att göra rena. 
Prisvärde: Priset på setet är inte så mycket 
att orda om för tre knivar. Dock känns det inte 
särskilt användbart för jägaren. 

+ Billiga. Lätta att diska. Bryne medföljer.
–  För långa. Inte ändamålsenlig design. 
Hölster medföljer ej.

specifikation
Innehåll: Flåkniv 8 centimeter, böjd urbe-
ningskniv 13 cen-
timeter, styckkniv 
20 centimeter. 
Skärpstål. Hölster 
medföljer ej.  
Cirkapris: 
500 kronor.
Kontaktinfo: 
www.vildsvin.
se, 0435-46 05 30. 

Mundial slaktset


