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Många jägare har en bestämd upp-
fattning om vilka kalibrar som är bäst
och vilken kula man ska använda. 

Ett viktigt skäl till varför man välj-
er en viss kultyp är hur den beter sig i
djurkroppen, kulan ska expandera och
ha stor genomträngning för att där-
igenom döda djuret så snabbt och
smärtfritt som möjligt. Men valet av
ammunition har också betydelse för
hur mycket kött som skadas.

Samma princip gäller för hagel-
skottet, där haglen ska uppträda som
många små kulor och därmed orsaka
vitala skador på organ som hjärta,
lungor eller centrala nervsystemet.

Jag använder i allmänhet en grov
kaliber, 7 mm magnum, vid klövvilts-

jakt. Att det blir lite mer köttförstöring
accepterar jag. 

Det är dock inte så enkelt att klen-
are kalibrar alltid orsakar mindre kött-
förstöring. Utöver kalibern har hastig-
heten på kulan, kulans konstruktion
och hur mycket den expanderar, samt
var kulan träffar avgörande betydelse
för hur mycket köttförstöring det blir. 

Olika skottskador
När kulan träffar huden, musklerna
och benvävnad uppstår skador på
blodkärl som ger upphov till att blod
pumpas ut runt sårkanalen och ut i

Ett skott som träffat kronhjorten bakom bogen. Hjorten har sprungit efter skottet vilket
lett till omfattande blödningar som finns längs hela kroppssidan. När man skjuter ett djur

uppstår alltid blödningar
vid skottkanalen både
vid kul- och hageljakt.
Skottskadat kött bör
snarast rensas bort. 
Men hur gör man när
man vill hänga kroppen
med skinnet på?

Skottskador och köttkvalitet
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muskelvävnaden och under huden. 
Är dessutom hjärtat eller de stora

blodkärlen inte skadade kommer blod
att pumpas ut under lång tid, vilket fak-
tiskt talar för att klena kalibrar som ger
mindre vävnadsskador kan orsaka mer
blödningar som pågår under längre tid
innan djuret dör.

Blod som pumpas ut i vävnaderna är
i allmänhet sterilt och orsakar inte di-
rekt en växt av bakterier eller jäst-
svampar. Dessa måste tillföras den
skottskadade vävnaden på något sätt.
Däremot är det med tanke på köttkva-
liteten viktigt att rensa bort skottskad-
at kött, då blod som finns kvar i väv-
naden när köttet tillagas ger upphov till
en mindre angenäm smak. 

Förorenade skottskador
Ur hygiensynpunkt kan man skilja
mellan rena och förorenade skottskad-
or. Rena skottskador är sådana där bara
brösthålan eller halsen träffats och end-
ast rent blod pumpats ut runt skottka-
nalen. Dessa rena skottskador är ur hy-
gienisk synpunkt inte så farliga.

Hagelskott som träffar i kroppens
framdel leder också till rena skottskad-
or, då inte vom eller tarmar träffats. 

Undersökningar visar att endast ett
fåtal bakterier kommer med kulan el-
ler haglen genom skinnet och in i krop-
pen. Det är därför inte alltid nödvän-
digt att omedelbart rensa bort dessa
blodkoagel. Det kan mycket väl göras
då slaktkroppen styckas ner efter de
antal dagar som kroppen får hänga. 

Har man skjutit ett bra skott med
bröstträff kan djuret mycket väl hänga
med skinnet på. Detta gäller allt vilt,
inklusive älg.

Det är alltså inte alltid nödvändigt
att genast flå djuret för att kunna öpp-
na bogarna för att därigenom kunna
rensa bort skottskadorna. Är det dess-
utom kallt ska skinnet sitta på första

dygnet för att inte kroppen ska kylas
ner för snabbt, vilket leder till kylsam-
mandraget kött.

Om träffen med haglen eller kulan
omfattar bukhålan kommer innehåll
från vom, magsäcken (vildsvin), eller
tarmar ut i bukhålan. Innehållet från
mage och tarmar kan också dras med
av projektilen, in i muskulaturen på ut-
gångssidan. 

Dessa skottskador är förorenade av
vom- och tarmbakterier samt växtdel-
ar och annat tarminnehåll, vilket inne-
bär att bakterier och jästsvampar till-
förs köttet. 

Sådant förorenat kött har sämre
hållbarhet och börjar ruttna fortare.
Dessutom sprids smakämnen från den
förorenade skottkanalen, som kan bli
svårt att få bort.

Förorenade skottskador ska rensas
rena så snart som möjligt. Bukskjutna
djur med kula, eller hagelträffade djur
där många hagel slagit sönder vom el-
ler tarmar, bör man därför flå för att
kunna rensa bort de delar där kulor-
na/haglen passerat ut i muskulaturen.

Skottskador på fågel skrivs det inte
så ofta om, men detta kan vara ett väl
så stort problem.

Fåglar träffas ofta av hagel i bröst-
muskulaturen vilket leder till utbredda
blödningar i bröstmuskeln och inte
sällan stora blodkoagel mellan ytter-
och innerfilén. Det leder till två olika
problem.

Blod och hagel
Dels kan det blod som finns i bröst-
muskeln stelna när man steker eller på
annat sätt tillagar fågelbröstet. Det
smakar inte speciellt gott och är något
man vill undvika. 

Det andra problemet är naturligtvis
om det finns kvar hagel i bröstmusk-
eln, vilket inte är ovanligt. 

Av denna anledning kan det vara
klokt att ta hand om fåglar som träffats
med många hagel i bröstet på särskilt
sätt, något man upptäcker när man
plockar eller flår fågeln. Skär ut bröst-
en på dessa fåglar och rensa bort de
blodkoagel som finns. Sedan kan
filéerna anrättas som vanligt. !
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En plockad ringduva där man kan se att inga hagel träffat bröstmuskeln, då skinnet
är helt och det saknas blödningar under skinnet. Duvan träffades av hagel i halsen. 


