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S KU D D M OT S TO R E R OV DY R
NJFF ønsker med dette å presentere et opplegg for «Skudd mot store rovdyr».
Bestandene av de store rovdyra i Norge har vokst de siste åra. Vi har etter hvert
fått ordninger for kvotejakt på gaupe og lisensfelling av bjørn, jerv og ulv. Dette
er helt i tråd med Norges Jeger- og Fiskerforbunds ønske om at jegeren skal
bidra i bestandsreguleringen av de store rovdyra. Vi registrerer at det er en stor
interesse for å delta i jakta på de store rovdyra, og en stor interesse for å få økt
sin kunnskap om disse artene.
Jakt på store rovdyr er krevende. Det er mye som skiller i forhold til jakt på
hjortevilt. Rovdyra har svært gode sanser, og de utgjør en mindre blink og
beveger seg på en annen måte i terrenget enn for eksempel elg og hjort. Det er få
jegere som har hatt mulighet til å studere og granske hvordan de store rovdyra ser
ut, før de plutselig dukker opp ved posten.
Gjennom praktiske skyteøvelser på rovdyrfigurer i ei feltløype, vil jegeren høste
nyttige erfaringer til den praktiske jakta. Målet er at jegeren skal bli trygg på sitt
eget kompetansenivå, og også kjenne på sin egen begrensing og om nødvendig
avstå fra å skyte hvis ikke situasjonen er god nok. Til feltløypa er det utviklet egne
figurer for ulv, jerv og gaupe. Alle treffområder er godkjent av veterinær. Feltløypa
skal settes opp med gitte avstander og mål, og gjennomføres som beskrevet.
Når det gjelder bjørn, så finnes det i dag en egen «Bjørneprøve», med godkjente
figurer. Prøven skytes fra tre ulike hold mot bjørnefigurer med både side- og
frontfigur. NJFF oppfordrer lokalforeninger og jaktlag om å gå sammen og lage
en bane som tilsvarer «Bjørneprøven». Bestått «Bjørneprøve» er gyldig som bestått
«Storviltprøve».
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FELT L Ø Y P E M ED FI G U R ER
AV G A U P E, U LV O G J ER V
Det benyttes totalt fire poster, og totalt 16 skudd på en runde. Alle avstander er
veiledende. Det er opp til hver enkelt lokalforening å tilpasse avstandene til sitt
område. Viktigheten av det gode førsteskuddet vektlegges, og klokka startes i det
første skudd avfyres.

POST 1: Ulv, 1 skive
Fire skudd sittende på 100 meter.
Totalt 20 sekunder.

POST 2: Jer v, to skiver
To skudd sittende på 35 meter, på den første
figuren, og to skudd sittende på 70 meter, på
figur nummer to i en annen vinkel. Totalt 20
sekunder på fire skudd.

POST 3: Gaupe, to skiver
To skudd stående på 40 meter på den første figuren,
og så to skudd sittende på 120 meter på figur
nummer to. Totalt 25 sekunder på fire skudd.

POST 4: Ulv, to skiver
To skudd sittende på 40 meter, på den første
figuren, så må du reise deg opp og skyte to
skudd stående på 80 meter, på figur nummer
to. Totalt 25 sekunder på fire skudd.
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P R I S R OV V I LTS K I V ER
Pris pr. rovviltskive		

Kr. 30,-

En komplett feltløype bestående
av 7 skiver (ulv, jerv, gaupe)

Kr. 200,-

Komplette skiver til 		
“Bjørneprøven”, 3 skiver

Kr. 80,-

Send en e-post til medlemsbutikken@njff.org
med bestilling. Vi effektuerer fortløpende.
Alle priser eksklusive porto. Skivene kan også
bestilles direkte i NJFF-butikken på www.njff.no.
Ved spørsmål, kontakt medlemsbutikken på
66 79 22 05 eller 66 79 22 30.

