SKUDDTREFF, REAKSJON OG VIRKNING
Treff

Viltets reaksjon Skuddplass

Blod

Skuddvirkning

Bryst

Stormende flukt,
steil i fronten, med
senket hode
Utrusing med høy,
bratt front

Middels lange
snitthår

Mørkt-middels
rødt

Dødelig, kan gå
100-200 m.

Lungefragmenter,
lange snitthår

Lyst blod med
luftbobler eller
skum

Høyt bogskudd

Lever

Nyrer

Vom

Tarmer, lavt
buktreff langt bak

Skrellskudd
(treff over ryggsøyla
eller i gevir)

Underkjeve

Hals

Føtter

Streifskudd

Dødelig, ved treff
utenom lungene
kan det bli lange
ettersøk
Beveger seg
Korte til middels
Mørkt til brunrød, Dødelig, vil raskt
langsomt og stivt,
lange snitthår. Små bitter smak.
gå i sårleie. Død
vil som regel
bloddråper,
etter 1-2 timer.
krumme ryggen
leverfragment.
Detter som oftest i Middels lange til
Mørkt til middels Dødelig, vil raskt
skuddet, men er
lange snitthår.
rødt.
gå i sårleie. Død
raskt oppe igjen og Som regel lite blod
etter 2-3 timer.
flykter med utstrakt i små dråper.
hale.
Kan virke
Middels lange
Middels rødt, ofte Dødelig. Kan gå
sammenkrøket
snitthår. Lite blod. iblandet
langt. Dør etter 12Evt. vominnhold. mageinnhold
24 timer.
Slår ofte bakut med Middels lange
Middels rødt,
Dødelig. Går raskt
bakbeina. Kan
snitthår. Blod
iblandet
i sårleie. Dør etter
virke
iblandet
tarminnhold.
4-8 timer.
sammenkrøket og
tarminnhold.
stiv, med krum
Tarmfett.
rygg.
Detter i skuddet.
Lange snitthår.
Middels rødt.
Dyret får som
Sparker vilt med
Lite eller intet
regel ikke varig
føttene, men er
blod. Skinnfiller
mèn. Blir sjeldent
raskt oppe og
eller kjøttslintrer.
avlivet under
flykter i stor fart. I Deler av gevir.
ettersøk.
begynnelsen noe
ustødig.
Ingen tydelig
Korte snitthår,
Lyst til vassig
Skaden er ikke
reaksjon, kan riste beinfliser (kan
rødt.
dødelig, men dyret
på hodet.
forveksles med
vil etter lengre tid
fotskade). Deler av
dø av tørste og
tenner.
sult.
Ingen tydelig
Middels lange til
Lyst til middels
Dør etter 3-8
reaksjon. Kan riste lange snitthår.
rødt.
timer.
på hodet.
Slimet blod, kan
ha luftblærer.
Knekker sammen i Korte snitthår.
Middels rødt.
Som oftest ikke
den trufne foten.
Bein fliser. Ved
dødelig. Såret gror,
Flykter raskt på tre høye treff mye
men foten blir som
føtter.
blod.
regel ubrukelig.
Kan se ut som gode Mye snitthår, litt
Middels rødt.
Ikke dødelig.
treff, som bryst
kjøttblod, evt.
eller bogskudd.
skinnbiter og
Flykter i stor fart.
kjøttslintrer.

