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Introduktion:

Skytte är en i Sverige vanligt förekommande 
sysselsättning. Det torde finnas över en halv miljon 
skyttar i landet varav  minst 300 000 – 400 000 aktiva 
jägare. Jägarna bedriver skytte framför allt i två olika 
situationer : Träning på jaktskyttebanan samt de 
verkliga jaktskotten. 
I en studie av Håkansson och Gingsjö( 1995) framkom 
att svenska jägare i allmänhet var noga med att använda 
hörselskydd vid jaktskytteträning men i betydligt 
mindre utsträckning under den verkliga jakten. 
Resultatet av detta är att ett stort antal jägare, framför 
allt i de äldre åldersklasserna, har olika grader av 
hörselnedsättning där expositionen för skyttebuller får 
anses spela en stor roll. 
Målsättningen med föreliggande studie var att mäta 
upp ljudenergi och toppvärden orsakade av skyttebuller 
vid användande av olika vid jakt vanligen 
förekommande vapenkalibrar samt ammunition. 
Skyddseffekten av olika hörselskydd uppmättes likaså.  
Dessa expositionsvärden skall senare läggas till grund 
för rekommendationer till jägarkåren om användande 
av hörselskydd.

Material och metod.

Två jaktskyttar genomförde under en dag skjuttest med 
ett stort antal vapentyper och kalibrar samt även 
varierande ammunitionstyper ( Tabell 1). Olika typer 
av hörselskydd användes under skjutningarna. Dessa 
bestod dels av så kallade passiva skydd utan 
förstärkning samt nivåberoende (aktiva ) skydd med 
inbyggd förstärkning (Tabell 2).
Testutrustningen bestod av fyra mikrofoner kopplade 
till en analysutrustning av typ Brüel&Kjaer 3109. Två
mikrofoner av typ Lectret 127A placerades i närheten 
av vänster ytteröra på skytten-en fästes på näsryggen 
samt en bak i nacken. En tredje mikrofon av typen 
Lectret 2040A försedd med en 26 mm lång 
silikonslang placerades i vänster yttre hörselgång så att 
slangen hamnade cirka 2 mm från trumhinnans yta. En 
fjärde mikrofon av typ Brüel&Kjaer, 4135 placerades 2 
m till vänster om skytten i höjd med gevärspipans 
mynning. 
För varje vapentyp /kaliber och ammunitionstyp 
avfyrades fyra skott och samtliga mätningar 
registrerades i dator. Resultaten presenterades såväl i 
form av total uppmätt energimängd samt så kallade 
toppvärden varav de senare kommer att redovisas 
här(Tabell 3). 

Tabell 1         Jaktvapen

Hagelvapen:

Kulvapen:

Beretta,  687 Silver Pigeon 20/76
Beretta, 686 Silver Pigeon 12/76
Beretta,  Urika halvautomat, 12/76

Sako  Hunter ,6,5x55
Sako Synthetic Stainless, 30-06
Tikka  Master, 7 mm Remington

magnum
Sako  Synthetic Stainless 9,3x62
Sako  Hunter, 375 H&H magnum

Tabell 2       Hörselskydd

Passiva:

Aktiva:

Peltor Optime-kåpa
Hörselgångsproppar-

Ear Soft, HDF

Peltor Soundtrap-kåpa
Peltor Tactical-kåpa
Peltor Comtac-kåpa

”Jägaröron” ,Starkey,
Sweden AB-insticksskydd 

Tabell 3 Exposition för skyttebuller-toppvärden(dB)
Mik på näsan     Mik, 2 m sida                      Mik i örat (under hörselskydd)

Oskyddat           Oskyddat              Propp    Passiv kåpa   Aktiv kåpa    ”Jägaröra”

Hagel, 12/70
Kulvapen 30-06
Kulvapen 9,3x62
Kulvapen  375 H&H

148                      152                     132            130                 128                 131
154                      160+                   140             127                 128                 128
154                      160+                      - 126                 131                    -
155                      160+                   137             129                 131                    -

Diskussion

Enligt Håkanssons och Gingsjös undersökning (1995) 
framkom att över 90 % av jägarna aldrig använde 
hörselskydd vid jakt. Samtidigt konstaterades att över 
hälften lider av konstant hörselnedsättning och / eller
tinnitus. Med tanke på de expositionsvärden för 
skyttebuller, oskyddat nära skyttens vänsteröra, som 
uppmättes i vår studie ter det sig som en viktig uppgift 
att försöka ändra attityden till användandet av 
hörselskydd under jakt. Toppvärdena för samtliga vid 
jakt använda vapentyper och kalibrar översteg med 
råge den accepterade maximala gränsen för impuls-
bullerexposition (140 dB). Detta innebär att varje 
jaktskott i  sig kan utgöra en risk för att  skada på
innerörat kan uppstå med hörselnedsättning och / eller  
tinnitus som följd. Våra mätvärden överensstämmer väl
med ett flertal finska studier (referenslistan) där man 
framför allt koncentrerat sig på skyttebuller orsakat av 
militära vapen vilka kan jämföras med våra svenska 
kulvapen, klass 1. 
Samtliga i studien undersökta hörselskydd gav 
acceptabelt skydd och reduktion till expositionsvärden 
vid trumhinneplanet som understiger 140 dB – detta
dock endast under förutsättning att skydden var väl 
anpassade och tätsittande.

Slutsats

Den yttersta målsättningen måste vara en nollvision där 
inga svenska jägare skadas av jaktskyttebuller. Detta 
kräver ovillkorligen  att hörselskydd alltid användes 
vid alla former av skytte, det vill säga såväl vid träning 
som vid jakt.

Resultat

Med hagelvapen och normalt laddad jaktammunition 
uppmättes i regel toppvärden mellan 144 dB och 151 
dB nära vänster ytteröra. För kulvapnens del 
uppvisades som väntat högre testvärden med en 
variation från 152 dB till värden överstigande 155 dB . 
När det gäller den mikrofon som placerades 2 m vid 
sidan om skytten uppnåddes betydligt högre 
toppvärden ändå vid skytte med kulvapen - över 160 
dB, vilket var den övre gränsen  för vad vår 
mätutrustning kunde registrera. Vid mätning inne vid 
trumhinneplanet under hörselskydden  uppmättes 
expositionsvärden från 128 dB upp till 132 dB vid
hagelskytte. De lägsta toppvärdena i örat uppmättes vid 
användning av två hörselskydd av kåpmodell, Peltor 
Comtac (aktiv kåpa) samt Peltor Optime (passiv kåpa). 
Insticksskydd av typ Jägaröra, Starkey Sweden AB gav 
expositionsvärden på 132 dB vid trumhinneplanet. 
Motsvarande mätvärden vid skytte med kulvapen, 
kaliber 30-06, uppvisar en viss variation (126 dB – 137 
dB). Största dämpningen åstadkoms av Peltor Optime
(passiv kåpa) följd av Peltor Tactical (aktiv kåpa) samt 
insticksskydd av typ Jägaröra – 128 dB vid 
trumhinneplanet. Vad avser den kraftigaste provade 
kalibern, 375 H&H magnum, fann man att 
dämpningseffekten av de testade hörselskydden 
fortfarande var acceptabel med en variation mellan 129 
dB – 137 dB vid trumhinneplanet. För ett urval av de 
olika uppmätta testvärdena, se Tabell 3.
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