
Det är ofta traditionen som avgör hur
man passar ett djur. Varför man gör på
ett visst sätt har man aldrig funderat
över. Eller så är man inte van att passa
djur och gör bara så gott man kan. Lärt
sig har man gjort genom att tjuvtitta på
andra. 

Att passa ett hjortdjur är inte svårt,
bara man lär sig ett par knep och hante-
rar organen på rätt sätt och i rätt ord-
ning. Två viktiga grundregler finns
dock – dels ska djuret ligga i en backe/
på en liten upphöjning, dels ska det
ligga på höger sida. Varför förklarar
jag nedan.

En annan viktig faktor är naturligt-
vis också att man känner till anatomin
hos djuret. Man måste veta var organen
sitter och var de fäster. Utgår man från
detta, bör vissa moment i passningen
göras på ett bestämt sätt, för att kunna
utföras så enkelt som möjligt. 

Självfallet kan djur passas på andra
sätt, men då blir arbetet i allmänhet
onödigt besvärligt.

En viktig rekommendation är att
först passa bukhålan och ta ut vom,
övriga magar  samt tarmar och därefter
öppna brösthålan och ta ut hjärta och
lungor. Detta för att inte få ut blod i
bukhålan när man passar buken, vilket
medför att man ser vad man gör. Dess-
utom blir hygienen mycket bättre.

När man passar hjortdjur tar man
från bukhålan ut magen, tarmarna och
levern, och från brösthålan hjärta och
lungor. 

Man kan vidare sota djuret, det vill
säga ta bort ändtarmen, den del av
penis som sitter kvar eller livmoder
och äggstockar, samt urinblåsan. 

Viktigast att få ut är mag-/tarm-
paketet. Detta är på ett hjortdjur den
stora vommen med vidhängande nät-,

blad- och löpmage, samt tunn-, blind-
och grovtarm. 

Mag-/tarmpaketet är i bukhålan
fästade i ett krös, som är en bindvävs-
skiva med insprängt fett, lymfknutor
och blodkärl. Kröset fäster i bukhålan i
ryggen mellan njurarna. 

Man ska alltså lossa tarmarna från
denna fästpunkt i ryggen, vilket bäst
sker om man drar sönder bindvävs-
skiktet med händerna. Med kniv är risk-
en stor att vom eller tarmar punkteras. 

Utöver kröset fäster bukorganen
längst bak med grovtarmen i ändtarms-
öppningen och längst fram i matstrup-
en samt det stora kärlet till levern. Det
är egentligen bara dessa fyra olika
punkter som ska lossas för att djuret
ska kunna passas.

Vid passning utförd på rätt sätt be-
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Att passa ett rådjur
Passar rådjur gör man på
samma sätt som man
passar älg, det är bara
storleken som skiljer.
Men det gäller att komma
ihåg två viktiga saker för
att göra det enkelt – att
rådjuret ligger på höger
sida och i en backe.
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Lägg rådjuret på höger sida på mark som sluttar något. Börja med att öppna
bakifrån och skär igenom skinn och bukvägg fram till bröstbenet.
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höver man egentligen ingen hjälp för
att få ut organen på ett rådjur eller en
hjort. Även en älg går att passa ensam,
bara man lägger djuret rätt. 

Det är nämligen så att om djuret
ligger på en upphöjning eller i en slutt-
ning kommer bukorganen att falla ut
av sig själva. Dessutom minskar risk-
en för att vominnehåll ska komma ut i
bukhålan avsevärt.

Hjortdjuret bör också ligga på hö-
ger sida för att passningen ska bli
enkel. Vom och tarmar fäster i buk-
hålan på ett sådant sätt att de enkelt
trillar/glider ut ur buken om djuret
ligger på höger sida. Det är också
enkelt att se och ta tag i mjälten och
lossa vom, krös och tarmar. 

Ligger djuret på vänster sida får
man inte alls samma överskådlighet
då bland annat levern ligger i vägen
för att lossa vommen.

Så regeln blir: På höger sida i en
backe. Och ta ut bukorganen först. !

Om man inte skurit av luft-
och matstrupe från utsidan
måste detta göras från insid-
an. Lossa hjärta/lungpaket
genom att fatta tag i luft- och
matstrupen längst fram i
brösthålan och skär av dessa
vid bröstkorgsväggen. Där-
efter kan hjärta och lungor
enkelt dras ut. När djuret är
färdigpassat bör man se till
att få ut allt blod som finns i
buk- och brösthåla. Detta kan
ske genom att bukväggen pressas ner och blodet rinner ut. Det kan också göras
genom att kroppen vänds och blodet får rinna rakt ner. Vänd därefter på kropp-
en så att luften får tillträde till kroppshålan och nedkylningen kan börja.

Bukorganen kommer då att delvis glida ut. Arbeta med 
handen och fingrarna loss vommen och mjälten som ligger
framme mot mellangärdet samt tarmkröset. Använd i detta
moment inte kniven. Lossa tarmarna och dra ut så mycket
som möjligt. Mjölka ändtarmen så att kulorna trycks framåt
i tarmen. Skär av ändtarmen så långt bak som möjligt. 

Dra ut vommen så att matstrupen sträcks ordentligt och arbe-
ta därefter fram matstrupen ur mellangärdet. Det går nu att
skära av matstrupen utan att vominnehåll läcker ut i buk-
hålan. Skär av det stora kärlet mellan vommen och levern.
Tarmpaketet och vommen har nu avlägsnats från buken och 
i princip kan passningen avslutas med levern och brösthålans
organ kvar i kroppen efter det att mellangärdet genomskurits
för genomluftningens skull. 

Ska man ta ut reste-
rande organ lossas
levern genom att
det stora kärlet på
leverns framsida
skärs av. Skär
därefter igenom 
den platta muskel
(mellangärdet) som
avgränsar bukhålan
från brösthålan.
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