
I samband med att man passar det
skjutna djuret är det ofta lämpligt att
samtidigt sota kroppen och avlägsna
ändtarm, urinblåsa, penis på handjur
och livmoder/könsdelar på hondjur. 

Det viktigaste skälet till att man
sotar djuret direkt är för att inte urin-
blåsan ska sitta kvar och riskera att gå
sönder med följd att kroppens insida
förorenas av urin. Att ta bort ändtar-
men och dess innehåll är också bra ur
hygiensynpunkt. Samtidigt blir det en
förbättrad genomluftning av kroppen
när man öppnat ett hål i bakdelen.

Sotning i samband med passningen
görs vanligen på älg, rådjur, hjortar,
vildsvin, hare och kanin, medan man
brukar flå, passa och sota bäver samti-
digt när man kommit hem med djuret. 

Rent tekniskt sett kan man sota dju-
ret antingen före eller efter passningen.
Det är på sätt och vis enklare att sota
djuret samtidigt med passningen för då
blir det lättare att dra ut ändtarmen,
urinblåsan och könsorganen.

Jägaren som sotar direkt måste vara
extra noga med transporten av kroppen
ut ur skogen. Sotningen innebär att det
skapas ytterligare en öppning i djuret
där jord och smuts kan komma in, vil-
ket ökar risken för bakterietillväxt
under hängningstiden.

Därför kan det vara idé att vänta med
sotningen och utföra den när man
transporterat hem slaktkroppen. Det är
dessutom lättare att sota djuret när det
hänger i bakbenen i en slaktgalge. 

Vare sig man sotar djuret i skogen

eller hemma i slaktboden är tekniken i
princip densamma. Viktigt att tänka på
när man sotar är att man har en kniv
med ganska långt blad så att man kom-
mer åt att skära runt ordentligt inne i
bäckenhålan. !

När allt är lossat kan man dra ut hela
paketet bakåt. I vissa fall måste man
även skära rent och lossa inifrån buk-
hålan, till exempel för att få bort livmoder
och äggstockar. Färdigsotat och klart
(tv) och hela ändtarmspaketet och köns-
organ ligger utanför kroppen. På hondjur
ska även livmoder och äggstockar följa
med paketet. Livmodern ligger som ett Y
mot filén med äggstockarna placerade
vid filéns främre del. 
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Att sota djuret, det vill säga
att ta bort ändtarm, urin-
blåsa och könsorgan är
viktigt för att hålla en hög
hygienisk kvalitet. Men när
är det bäst att göra, i sko-
gen eller i slakteriet?

Sota rätt och lätt

Sotningen görs lämpligen med djuret
liggande på rygg. Man kan också sota
djuret hängande i ett träd (om man
exempelvis passat djuret hängande, se
SvJ 5/06). Börja med att skära runt änd-
tarmsöppningen och yttre könsdelarna.
På handjur måste man börja med att
lossa penis framifrån för att sedan skära
loss den från bäckenbenets bakkant.
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Följ bäckenhålans ben runt om med 
kniven och lossa ändtarmen och övrig
vävnad från skinnet. Stick sedan kniven
djupare in i bäckenhålan och skär loss
runt bäckenhålans ben. 
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