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S K U D D M OT U LV
NJFF har tidligere presentert et opplæringsopplegg for «Skudd mot store rovdyr».
Bestandene av de store rovdyra i Norge skal reguleres i henhold til bestandsmål
fastsatt av Stortinget. 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 (NJFF) 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. 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. NJFF har utarbeidet
«Tips for bedre rovdyrjakt» som du finner i eget hefte.
Skudd mot store rovdyr
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 vi nå ser at interessen for å delta på lisensfelling av ulv øker, så har vi laget en
egen feltløype kun for ulv. Men avstandene og skyteopplegget for øvrig er slik dere
kjenner det fra «Skudd mot store rovdyr».
NJFF har opplevd at jegerne er interesserte i å skyte både «Skudd mot store rovdyr»
og «Bjørneprøven», og flere av våre lokalforeninger har etablert egne rovviltbaner.
Oversikt over disse banene finner du på vår nettside www.njff.no
NJFF oppfordrer også lokalforeninger og jaktlag om å gå sammen og legge til
rette for skyting av «Bjørneprøven». Bestått «Bjørneprøve» er gyldig som bestått
«Storviltprøve».
Husk innskyting!
Ulvejakt vinterstid er synonymt med kulde og mye snø. Når skjøt du inn rifla di sist?
–– Husk at treffpunktet kan endre seg fra du skjøt inn rifla i juli med 20
varmegrader til du sitter på post i januar med 20 kuldegrader. Sjekk derfor
at rifla fortsatt «går på»!
––

Husk på sikkerheten og faren for snø i løpet.
En liten teipbit foran på munningen hindrer at du får snø i løpet og vil ikke
gi noen treffpunktforandring når du skyter.

F ELT L Ø Y P E F O R U LV

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 forholdene på
stedet. Viktigheten av det gode førsteskuddet vektlegges, og klokka startes i det
første skudd avfyres.

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

POST 2: Ulv, 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: Ulv, 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.

JAKTVETT-

REGLENE

1. Tenk sikkerhet
i alt du gjør som jeger
Tenk sikkerhet med jaktvåpen – alltid!
Våpen lagres nedlåst utenom bruk. Behandle
alltid våpenet som om det er ladd, og pek
aldri på noen. Sett aldri fra deg et ladd våpen.
Brekk hagla og ha sluttstykket i bakre stilling
når du møter andre for å vise at våpenet er
sikkert. Signalfarger gjør at du synes bedre
for andre jegere.

2. Skyt kun gode skudd
Skudd plasseres i lungeområdet. 70 meter
på stillestående dyr med bredsiden til er nok
for nybegynnere. 150 meter er for langt for
de fleste. Vær varsom når dyr er i bevegelse:
Selv erfarne jegere har problemer når dyr
løper. Øvelse gjør mester: Jegere med mange
treningsskudd og fellingserfaring skyter bedre.
De unngår risikosituasjoner.

3. Behandle skutt vilt riktig
Vilt er en verdifull ressurs som du skal ta godt
vare på. Kunnskap om slakting og ivaretagelse
er viktig.

4. Lær deg førstehjelp
Lær deg grunnleggende førstehjelp, og ha
alltid med førstehjelpsutstyr.

5. Sett minst mulig
spor etter deg
Jegere bestreber seg på sporløs ferdsel.
Søppel og tomhylser hører ikke hjemme i
naturen. Slakteavfall bør om mulig fraktes
ut, alternativt graves ned, eller i det minste
legges slik at det ikke sjenerer andre.

6. Ta hensyn til
andre naturbrukere
Vi er mange som bruker naturen, også i
jaktsesongen. Det er plass til alle. Ta hensyn
til andre naturbrukere. Gi deg til kjenne,
vær imøtekommende og snakk med folk.

7. Kom deg trygt hjem
Å gå seg vill rammer flere enn deg selv.
Lær deg å bruke GPS, kart og kompass
og ha det med alltid. Last ned NJFFs «Rett
hjem»-app til smarttelefonen. Ha med et
signalfarget plagg i tilfelle du skader deg,
slik at redningsmannskap kan finne deg.

8. Vær stolt av å være jeger
Som jeger er du en kulturbærer, og det
skal du være stolt av. Vi høster av naturens
overskudd uten at den forringes. Husk at du
er en ambassadør for hele jeger-standen,
og oppfør deg deretter.

