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Hundjakt efter vildsvin börjar bli en av de vanligaste jaktformerna i landet.
Som ett brev på posten blir också fler hundförare skadade av vildsvin som
försvarar sig, vilket leder till att fler använder skyddsbyxor.

Säkerhet före bekvämlighet

N

är nu vildsvinsavskjutningen i Sverige är lika stor som
älgavskjutningen är det inte
särskilt konstigt att fler hundförare och eftersöksjägare blir
skadade av skadskjutna eller
stressade vildsvin. Risken att
bli skadad ska inte överdramatiseras –
men inte heller nonchaleras. Om oturen
grinar en i ansiktet kan man råka riktigt
illa ut. En bra skyddsbyxa kan då vara
räddningen från allvarligare skador.
Svensk Jakt har under en tid testat
några av de vanligaste skyddsbyxorna på
marknaden. Vi valde enbart ut byxor med
stick- och bitskyddsmaterial av kevlar
eller twaron. I ett tidigare test av hundskyddsvästar drogs erfarenheten att
dessa specialmaterial ger ett överlägset
penetrationsskydd jämfört med nylon
som används i en del billigare hundvästar
och byxor.

Alltid en kompromiss?

Oavsett om ett par skyddsbyxor är av
sedda för skydd mot vildsvinsattacker
eller motorsågens kedja kommer de nog
alltid vara en kompromiss. Med heltäckande skydd skulle de vara omöjliga
att röra sig i, samtidigt som de skulle
vara oerhört varma att bära i ordinärt
höstväder. Precis som på motorsågsbyxor har tillverkarna prioriterat skyddet på

STORA
SÅRSKADOR

K En vuxen människa har
cirka 5 liter blod – en blodförlust på mellan 1-2 liter
kan ge livshotande chock,
särskilt för äldre människor.

K Det är viktigt att snabbt
stoppa blödning från stora
sår, särskilt det ljusa syresatta blodet från artärerna.
Betyg
skydd

K Inom Försvarsmakten
bär alla ett första förband i

1

byxornas framsida och lårens insida. Just
lårens insida är särskilt viktig att skydda
eftersom stora blodkärl ligger ytliga och
oskyddade. Ingen byxa kan dock ge skydd
mot det kollisionsvåld som kan uppstå
vid en konfrontation med vildsvin. För
detta skulle krävas motsvarande de benskydd som bärs av hockeymålvakter ...
Slagtest med spets

Trots att de testade byxorna har partier
utan skyddsmaterial har de alla gemensamt att de är varma. Vid temperaturer
kring nollgradigt var de flesta byxor
lagom varma att bära utan långkalsonger
om man rör sig. Vid temperaturer kring
8-12 grader var de väl varma och med för
dålig ventilation av transpiration.
Någon branschstandard för test av
funktionen av skydd mot vildsvin finns
inte. Denna gång valde vi att inte anlita
ett utomstående testlabb, utan gjorde
i stället ett mer hemsnickrat slagtest.
En spets med diametern 5,5 millimeter
fick med 12 Joules kraft slå emot plagget.
Inne i plagget fanns ett simulerat ben

”Som hundförare traskar
man en del på Dianas
stigar.”
höger benficka – en regel
som borde gälla även
jägare.
K En större blödning kan
vara svår att stoppa med
bara första förband – är
skadan i ett ben eller en

Sammanfattning av testet

De testade byxorna är alla välgjorda
och verkar tåla det hårda bruk som en
hundförare utsätter dem för. Vilken man
väljer är kanske en prisfråga men framför
allt ska man välja en bekväm byxa som
är lagom varm. Som hundförare traskar
man en del på Dianas stigar och komfort
en är viktig om plagget ska användas och
inte samla damm i garderoben.
Den som har en fylligare kropp med
lite rumpa bör snegla mot Engelsons
byxa eller Nordforest. Swedteams, som
nog får sägas vara den mest påkostade
byxan, och PFanner passar bättre till dem
som inte begåvats med lika mycket lår
och rumpa. Alla de testade byxorna ger i
testet ett fullgott skydd mot penetration
– hade vi valt att testa med en hårdare
kraft kanske vi sett större skillnader.‹‹‹

arm kan man istället snöra
av blodtillförseln ovanför
skadestället med en livrem.
Ännu effektivare är att
snöra av med en så kallad
tourniquet, som på senare
år börjat användas allt mer
av stridande förband.

K Observera: avsnörande
förband ska ses som en
nödlösning vid kraftig
blödning. Kräver utbildning
eftersom avsnörningen i sig
kan ge allvarliga skador.
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bestående av en cylinder i lårstorlek
av frigolit. ”Benet” fastgjordes lagom
mycket för att kunna motsvara trycket av
en stående människa och slaget riktades mot lårets insida. Testet gjordes två
gånger på alla modeller. Som jämförelse
gjordes samma test mot en tjockare
skinnbyxa och där blev det ett rejält hål
och djup penetration. Ingen av de testade
byxorna får underkänt i detta moment
men skinnbyxa är inget jämförbart
alternativ.

och skyddets omfattning. Betyg 1-5 där 5 är högst.

2 I betyget komfort har vägts in vattentålighet, komfort vid rörlig jakt,

rörelsefrihet, plaggets vikt, ventilation/värme. Betyg 1-5 där 5 är högst.

3 I betyget funktion har vägts in förmågan att stå emot smuts,

tvättråd/torktid. Betyg 1-5 där 5 är högst.

* Kraftig testperson
** Normalbyggd testperson
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ENGELSON
STUGUN
En bekväm byxa, även
för den som är mer
kraftigt byggd, med
skyddslager av twaron.
Har generösa mått i lår
och rumpa vilket ger god
rörlighet, liksom förböj
da knän. Detta material
har visat sig fungera bra i
hundskyddsvästar.
Heltäckande skydds
lager i hela byxan
utom rumpan och
förstärkt skydd i ljumske
och insida lår. Gott om
fickor med generösa
mått. Bra åtdragsremmar
med snabblås i benslu
ten. Lagom varm för
normalt höstväder. Slag
testet gav penetration av
yttertyg och första lagret
skyddstyg. Uppmätt
slagdjup i ”benet” 7
millimeter.
Leverantör: Engelson
Cirkapris: 2 495 kronor
Tillgängliga
storlekar: C48-60,
C150-154, D96-120
Yttertyg och
eventuell liner
(vattentätt membran):
Polyamid
Liner av covertex
Skyddsmaterial:
Twaron
Skydd även baksida:
Ja, utom rumpa
Vikt kilo (för angiven
storlek): 1,4 (D108)
Slagtest: Hål i yttertyg
och skyddslager 1
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PFANNER
TRACKING
Detta märke är mest
känt för sin tillverk
ning av skyddskläder
för skogsarbete. Den
känslan får man också av
den testade byxan som
påminner mycket om
den senaste generation
ens huggarbyxor i
stretchtyg vilka medger
god rörlighet.
Byxorna är välgjorda
och utstrålar kvalitet.
Framsidan är tjock och
verkar ha ett väl tilltaget
skydd, medan rumpan
är tunn och ventilerad.
Trots en väl ventilerad
baksida så är byxan
mycket varm. Vid temp
eraturer kring 10 grader
svettas man rejält vid
snabbare gång.
Bensluten har en
innerdel med resår
som sluter tätt mot
smalbenet/vaden.
Tanken är att skydda
mot f ästingar men
det hindrar också
ventilationen. Förstärk
ningar i Kevlar och
vattentäta knän lär
uppskattas av eftersöks
jägaren som kryper runt
och letar skottplatsbevis.
Minus för att de drar
åt sig smuts och är
svåra att tvätta synbart
rena, vilket sannolikt
beror på den röda färgen.
Bäst resultat i slagtestet.
Knappt ett märke i ytter
tyget och ett slagdjup
om 5 millimeter.
Leverantör: Skogma
Cirkapris: 2 500 kronor
Tillgängliga
storlekar: XS-XXL. Kan
beställas med långa/
korta ben
Yttertyg och
eventuell liner
(vattentätt membran):
Polyamid/elasthan
Vattentäta knän, i övrigt
ingen liner
Skyddsmaterial:
Kevlar
Skydd även baksida:
Runtom upp till knät,
delar av lårens baksida
Vikt kilo (för angiven
storlek): 1,5 (XL)
Slagtest: Inte hål och
litet slagdjup
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SWEDTEAM TITAN
PRO PROTECTION
Denna byxa har funnits
en tid på marknaden och
är kanske den som hit
tills varit vanligast bland
landets hundförare.
Byxan är mycket
välsydd och utstrålar
kvalitet. Den är också
klart dyrast i testet. För
den som har lite större
rumpa är passformen
inte den bästa. Byxan
är kort i grenen, och ska
man kliva över en sten
gärdesgård eller kliva in
i en högre bil så tar det
ibland stopp på ett lite
märkligt sätt.
Den har ett starkt
förstärkningstyg i
kevlar på benens neder
del vilket står emot ris
och taggbuskar. Tyget
avger ett rispande ljud
när man går emot grenar
och sly, men detta blir
bättre efter en tids an
vändning. Näst varmast
av de testade byxorna.
Plus för att byxan finns i
damstorlekar. Slagtestet
gav hål i yttertyget men
spetsen har studsat mot
skyddstyget. Slagdjup
7 millimeter.
Leverantör: Swedteam
Cirkapris: 4 395 kronor
Tillgängliga
storlekar: C46-58,
D100-120, Dam 38-42
Yttertyg och
eventuell liner
(vattentätt membran):
Polyamid
Liner av goretex
Skyddsmaterial:
Twaron/kevlar
Skydd även baksida:
Ja, utom rumpa
Vikt kilo (för angiven
storlek): 1,3 (D108)
Slagtest: Hål i yttertyg
men inte i skyddslager
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NORDFOREST
KEILER II
En ganska enkelt
utformad byxa som
ändå ger en gedigen
känsla trots lågt pris.
Yttertyget är en
blandning av bomull
och corduranylon
som står emot både väta,
taggbuskar och smuts på
ett bra sätt.
Ytbeläggningen med
nylon gör den dock inte
särskilt tyst när man går
genom oröjd plantskog.
Byxan har ett ganska
tunt men väl täckande
skyddsmaterial i kevlar.
Den är lätt men får ett
minus för att fickorna är
få och små. Den är inte
särskilt varm vilket är ett
plus för hundföraren.
En duglig byxa till
mellanpris. Slagtestet
gav inte hål i yttertyget
men ett penetrations
djup i ”benet” om
10 millimeter.
Leverantör: Skogma
Cirkapris: 1 395 (1 995
för stora storlekar)
Tillgängliga
storlekar: C46-60,
D100-116
Yttertyg och
eventuell liner
(vattentätt membran):
Blandning corduranylon
och bomull. Ingen liner
Skyddsmaterial:
Kevlar
Skydd även baksida:
Ja, utom rumpa
Vikt kilo (för angiven
storlek): 1,2 (D108)
Slagtest: Inte hål men
stort slagdjup
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