TIPS FOR
BEDRE RÅDYRJAKT
Hva kan vi lære av 1400 skudd mot rådyr?

Et informasjonshefte fra Norges Jeger- og Fiskerforbund

KJERNETREFF ELLER
SKAMSKYTING?
Du bestemmer!
Rådyra er små og vanskelig å treffe. Det sentrale lungeområdet på et rådyr er ¼ av lungeområdet
på en elg. Å treffe i lungeområdet på et rådyr med breisida til, er like vanskelig som å skyte 8 1/2
eller bedre på skive. På et kje kreves 9 1/2. Nakkesøylen på et rådyr er 3 cm brei. Det tilsvarer
en innertier på skive. Hvor mange av hundre øvelsesskudd klarer du innenfor?

Våre tips bygger på mer enn 1400 skudd mot rådyr fra undersøkelsen ”Bedre rådyrjakt 2011-2015”.
Undersøkelsen er finansiert av Miljødirektoratet og gjennomført av NJFF. Rapporten fra undersøkelsen finner du på
NJFFs nettsider, www.bedrejakt.no.

Tips 1: Tenk deg nøye om før du skyter på rådyr i bevegelse.
Risikoen for bom og skadeskyting tredobles når rifleskyttere prøver seg mot dyr som går og
seksdobles mot dyr som løper.
Det går nesten like dårlig når hagleskyttere prøver seg. 16 % av dyra som går blir bom- eller
skadeskutte. For dyr som løper er nær hvert tredje skudd (30 %) et bom- eller skadeskudd.

Tips 2: Vær klar over at enkelte jaktformer øker tilbudet av
krevende skuddsituasjoner.
Lagjakt med losende hund eller drivjakt mot poster er populære jaktformer etter rådyr, men
risikoen for bom og dårlige treff er høy. Nær fem ganger så høy som under snikjakt aleine. Under
lagjakt opplever jegerne oftere tidspress og det skytes hyppigere mot dyr i fart og fra skytestillinger uten anlegg. Bruk tilrettelagte poster og gjennomfør jakta slik at jegerne i størst mulig
grad kan være forberedt når dyret kommer mot posten.

Tips 3: Under jakt med hagle bør det brukes grove hagl og
skuddavstander mellom 10 og 20 meter.
Hagle har flest dødelige førsteskudd på avstander mellom 10 og 20 meter og når det brukes hagl
nummer 1 eller grovere. Små hagl øker både risikoen for skadeskyting og fluktlengden etter
dødelige treff. Kortere skuddavstander gir mindre haglsverm og øker risikoen for at dyret
oppdager jegeren og kaster i skuddsituasjonen.

Tips 4: Bli kjent med dine ferdigheter som skytter på skytebanen. Ikke glem det under jakta.
Hvilke skytestillinger og avstander mestrer du med rifla?

Her er hundremeterskiven flyttet over på en voksen rådyrkropp. Merk av alle treffene dine fra
øvelsesskytingen på bildet. Tell opp etter årets øvelsesskyting. Regn ut hvor stor prosent bom- og
skadeskyting du ville få på et voksent rådyr med breisida til. Hvilke skuddavstander mestrer du på
rådyrjakt med de skytestillinger du da benytter? Hvordan er det med ferdighetene når rådyret er i
fart?

Tips 5: Vær åpen om hvilke forventninger som stilles til jaktdeltakerne når flere jakter sammen.
La dette bli et fast tema på hver morgenparole. Stemningen i laget blir lettere når alle vet hvilke
skuddsituasjoner som kan brukes, og når skudd skal holdes igjen. Et ettersøk etter skudd i en
høyrisikosituasjon vil ødelegge jaktopplevelsen for alle deltakerne.

SKITT JAKT!

