
Godt samarbeid mellom jegere gir fl ere fellinger og bedre jaktopplevelser for alle. 
Ikke ta sjanser på villreinens og andre jegeres bekostning.

Vi ønsker deg god jakt og god  jaktopplevelse i villrein! ellet til høsten.
Tipsene i denne brosjyren bygger på undersøkelsen «Bedre villreinjakt 2006».
Undersøkelsen er fi nansiert av Direktoratet for naturforvaltning og gjennomført 
av NJFF. 
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Øv på skive og «løpende elg». Bli kjent med de ferdighetene du har som skytter. 
Ikke prøv skuddavstander i ! ellet som du har vansker med på skytebanen.

Et informasjonshefte fra Norges Jeger- og Fisker forbund

FIRE TIPS TIL BEDRE VILLREINJAKT



tabellen nederst på arket, og regn ut hvilke 
skuddavstander du klarer under praktisk jakt.  

•  7 ½   eller bedre (sirkel 20 cm) tilsvarer 
skudd på villrein på 100 m. 

•  8 ½   eller bedre (sirkel 15 cm) tilsvarer 
skudd på villrein på 150 m. 

•  9 ½   eller bedre (sirkel 10 cm) tilsvarer 
skudd på villrein på 200m.

Sannsynlighet for dødelig skudd mot 
villrein i ro med breisida til på forskjellige 
avstander regner du ut slik:

Villrein på 150 meter:  Erstatt skudd 
innenfor 7 ½    med skudd innenfor 8 ½  .
Villrein på 200 meter: Erstatt skudd 
innenfor 7 ½   med skudd innenfor 9 ½   
Du kan og gå til www.bedrejakt.no og 
sette inn resultatene dine i tabell der, som 
regner ut resultatet for deg.  

Villreinjegere påvirker hverandres jakt

Det er vanlig at fl ere jegere stiller mot 
samme fl okken. 

•  1 av 5 jegere opplevde at andre jegere 
brøt inn i deres stilling mot dyr.

•  1 av 10 jegere opplevde at andre valgte 
en skyteretning som gjorde dem utrygge.

•  1 av 6 jegere opplevde at andre prøvde å 
presse dyra i en bestemt retning.

Dette skaper et press for å få inn første 
skudd på fl okken. Slikt press gir fl ere 
bom- og skadeskudd. La den som ligger 
best til få jakte ferdig!

Villreinjegere påvirker hverandres 
jaktopplevelse

Villreinjegere følger med i hverandres jakt 
gjennom kikkert. Dårlig jakt påfører villrei-
nen lidelser og ødelegger andre jegeres trivsel.

•  1 av 4 jegere opplevde sist høst at noen 
brukte 3 eller fl ere skudd for å felle en 
villrein.

•  1 av 5 jegere opplevde at andre skade-
skjøt en villrein.

•  1 av 7 jegere opplevde at andre skjøt på 
for lange hold.

•  1 av 9 jegere opplevde at andre skjøt på 
dyr som løper 

Dato Antall skudd totalt
Antall treff 9 ½   
eller bedre

Antall treff 8 ½    
eller bedre

Antall treff 7 ½   
eller bedre

Sum

100% x Sum treff  innenfor 7 ½  

Sum skudd totalt
= ? %

Lungetreff eller 
skamskyting?
Du bestemmer!

Hundrevis av jegere opplevde et bom- eller 
skadeskudd mot villrein sist høst! Følger 
du våre fi re råd, vil du og andre villreinje-
gere oppleve en triveligere jakt med fl ere 
gode treff  i villrein. Våre tips bygger på 
600 villreinjegeres erfaring høsten 2006. 
Rapporten og intervju med jegere fi nner 
du på www.bedrejakt.no 

Tips 1: Skudd mot villrein i fart

5% av skudd mot villreinen i ro var et 
bom- eller skadeskudd. Når villreinen løp, 
ble antallet dårlige skudd femdoblet. Ikke 
skyt på villrein som løper!
Ingen bør skyte på villrein som er jaget på 
og stresset. De står tett og kaster oftere på 

seg i skuddøyeblikket. 

Tips 2: Skuddavstand

Antallet bom- og skadeskudd fi redobles 
når skuddavstand øker fra under 100 til 
over 150 meter. 
På voksen villrein i ro med breisida til 
må en middels jeger holde seg innenfor 
120 meter. Bare jegere med fl ere hundre 
øvelsesskudd kan skyte sikre skudd ut til 
150 meter.
På voksen villrein som går sakte beitende 
med breisida til klarer en middels jeger 
skudd ut til 70 meter.

Tips 3: Stresset jeger gir skadeskyting

Jegere som presses av andre når de stiller 
mot fl okken blir stresset. De skyter mye 
oftere bom- og skadeskudd. Ikke press deg 
inn i andre jegeres stilling mot dyr.
Dårlig tid og dyr jakt kan friste til lang-
skudd. Jegere blir stresset når de har dyr 
igjen på kvoten og lite tid til jakt. De 
skyter fl ere bom- og skadeskudd. Ikke ta 
sjanser selv om du frykter at «dette kan bli 
siste mulighet».   

Tips 4: Øvelsesskyting hjelper

Skyteresultatene dine på banen viser 
hvilke skuddavstander du kan bruke i 
villrein! ellet. 
Jegere med mer enn 100 øvelsesskudd 
hadde vesentlig færre bom- og skade-
skudd. Øv i de skytestillinger du bruker 
under jakt. Anlegg og skytereim gir færre 
bom- og skadeskudd.
Hjerte- og lungeområdet på en villrein 
utgjør en sirkel med diameter 20 cm.  Det 
tilsvarer 7,5 eller bedre på en hundremeter-
skive. Villreinjegerne i Snøhetta og Ottada-
len klarte 95% dødelige førsteskudd høsten 
2006. For å være en middels villreinjeger 
må du klare bedre enn det på skytebanen!
Skyt på 100 meter og bruk standard 60cm 
skive. Registrer skuddresultatene dine i 

En middels jeger må holde seg til skuddav-
stander under 120 meter på voksen villrein 
som står med breisida til. På beitende 
villrein i sakte fart må skuddavstandene
reduseres vesentlig.

Skudd mot villrein som løper gir 5 ganger så 
stor sjanse for bom- eller skadeskudd. 


