
Marker resultatet av alle øvelsesskuddene dine på 
bildet.              

 
Marker liggende skudd med 1, sittende med 2, og stående med 3. 
Dødelig område er innenfor den tykke svarte streken. 
 
Tell opp etter avsluttet øvelsesskyting og regn ut prosent  
Antall skudd samlet  100% 
Antall dødelige skudd       % 
Antall skadeskudd       % 
 Antall bomskudd       % 

Bekreftelse på øvelsesskudd.  
Alle som vil jakte storvilt med rifle skal ha skutt 30 
minimum øvelsesskudd (Forskrift om jakt, felling og 
fangst §18.) 
 

Øvelsesskyting hjelper. Oppsummering etter 12.000 skudd mot 
hjortevilt viser at jegere med mer enn 100 øvelsesskudd har langt 
færre bom- og skadeskudd under jakt. 
 
Du får mest trening pr. skudd ved å øve i de skytestillingene du 
bruker på jakt. Hjortejegere skyter ca 10 % av dyra liggende, mens 
70 % av øvelsesskytinga er fra liggende. Bare 6 % av elger skytes 
fra liggende. 
  
Ditt navn og adresse: 
 
Dato Antall 

skudd 
Hvorav 
liggende

Hvorav 
sittende

Hvorav 
stående 

Kontrollør 

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

Marker alle treffene dine i villreinfiguren på 
baksida. 



 Hvor god er du på skogen eller i fjellet?  
Hvilke skuddsjanser kan du bruke? 
Det finner du ut på skytebanen.  Resultatene på skytebanen forteller 
deg hvilke skuddsituasjoner du kan bruke under jakt.  Kryss derfor 
av på skiven på  hvor øvelsesskuddene dine treffer. Sirklene 
tilsvarer en hundremeterskive og har omtrent rett størrelse i forhold 
til en villrein.  
 
På en standard skyteskive for 100 meter er det 3 cm mellom 
ringene. Alt innenfor 6 utgjør en sirkel på 30 cm. Det tilsvarer hele 
lungeområdet på en voksen elg. Lungeområdet på en hjort/villrein 
dekker omtrent en sirkel på 20 cm, og rådyr og villreinkalv har et 
lungeområdet på 15 cm diameter. Tell opp og sett inn i tabellen. 
 
Antall skudd totalt  100 % 
Antall skudd innenfor  6 (elg på tvers)         % 
Antall skudd innenfor 7 ½ (hjort på tvers)         % 
Antall skudd innenfor  8 ½  (rådyr på tvers)         %  
 
Tabellen viser hvor stor sjanse du har for bom- og skadeskudd på 
hjortevilt i ro med breisida til. Erfaring med 12.000 skudd mot 
hjortevilt viser at et skudd bør ha 95% sjanse for å være dødelig. 
Har du mindre enn 95 % dødelige treff kan du: 

 Øvelsesskyte mer 
 Korte inn på skuddavstand 
 Bruke sikrere skytestillinger 

  
På www.bedrejakt.no finner du rapporter, brosjyrer, lyd og 
videoklipp om skudd mot hjortevilt. 
 

Siktepunkt på dyret. 
I tegningen på baksida er dødelig område markert innenfor en tykk 
strek. Bak i lungelappen er det lite blod, og et skudd her kan gi 
lange ettersøk. En liten gruppe jegere velger å plassere skuddet i 
nakken på dyret. Da må de treffe nakkesøylen. Nakkesøylen på en 
voksen hjort er omtrent like brei som en fyrstikkeske. Klarer du å 
plassere 95 av 100 skudd i en rekke 
fyrstikkesker på hundremeteren? Over 
nakkesøylen er det god plass til alvorlige 
skuddskader og under nakkesøylen ligger 
luftrøret og spiserøret!    
Skudd mot dyr som vinkler.  
På bildet ser du et snitt gjennom ei simle. 
Innvoller og kropp har rette størrelser i 
forhold til hverandre. Kula må gå gjennom 
det sentrale lungeområdet for å være dødelig. 
Hvor skrå vinkel kan du da bruke uten å 
treffe vomma? Husk at dødelig område er 
vesentlig mindre på dyr som skrår.  

Skudd mot dyr i fart. 
Erfaring med 12.000 skudd mot hjortevilt 
viser at jegerne har store vansker med skudd 
mot hjortevilt i fart. Skudd mot dyr som 
løper ender alt for ofte med bomskudd eller 
skadeskudd og ettersøk. Dyr på drev er stresset og kaster ofte på 
seg i skuddøyeblikket. 
 
Jegere som har trent skyting på bevegelig mål har langt flere 
dødelige treff på jakt.  
         
    

http://www.bedrejakt.no/
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