
Bedre hjorteviltjakt.
Resultater fra to undersøkelser i Møre og Romsdal

Lysbildeserien er en 
oppsummering av 5000 
hjortevilt-jegeres erfaring 
høsten 2003 og 2004.

Undersøkelsene og 
lysbildeserien er laget med 
støtte fra Møre og Romsdal 
fylkes miljøavdeling.

Rapporter og materiell fra 
undersøkelsene finner du 
på:

www.bedrejakt.no

www.jegeropplæring.no



Tanker om tvil.




Eier
Typewritten Text
På en del av sidene under er det lagt inn lyd og videofiler.Ha lyd på pc-en.  Klikk med musepekeren over lydkontrolleneller åpningsbildet på videoen. Da får du fram betjenings-panelet.

Eier
Typewritten Text

Eier
Typewritten Text



Hva er et humant skudd?





Hvorfor flere dødelige skudd.
 Dårlige skudd påfører dyr 

unødvendige lidelser.
 Dårlige skudd gjør jeger usikker 

og ødelegger trivselen på jakt.
 Dårlig skudd gir mindre effektiv 

jakt. Lange ettersøk tar tid, og 
jaktlaget blir sittende i timer og 
vente, ofte i dårlig vær.

 Dårlige skudd ødelegger den 
støtten jakta har i befolkningen.



Hvorfor denne lysbildeserien?
 Lysbildeserien er et 

diskusjonsgrunnlag:
 Samle jaktlaget, kok 

kaffe og vis 
lysbildene.

 Diskuter: Hva kan 
du  og laget gjøre for 
å få flere drepende 
førsteskudd?






Hvor mange bom- og skadeskudd 
skyter vi?

 Trolig er ca 8 % av 
førsteskudda mot 
hjort et bom- eller 
skadeskudd.
 Tallet er høyere for 

elg 

 Klarer du 92 av 100 
skudd innenfor 
sirkelen, eller må du 
øve mer?





Hvorfor blir større dyr oftere ettersøkt?
 I 2004 gikk vi gjennom 

alle ettersøk etter påskutt 
vilt i Møre og Romsdal. 
Den viste at:
 Elger oftere blir ettersøkt 

enn hjorter og rådyr.
 Voksne hanndyr oftere 

blir ettersøkt enn 
hunndyr og kalver.

 Stemmer dette? Og 
hvorfor er det i tilfelle 
slik?



Hvor mye bedre kan vi bli?
 Undersøkelsene viste at 

antall bom- og 
skadeskudd kan halveres 
ved:
 Færre langskudd 
 Skudd på dyr i ro 
 Skudd mot dyr med breisida 

til 
 Litt mer skytetrening

 Vi ser nærmere på dette 
lengre ut i lysbildeserien.



Hva er godt nok?
 92% av skuddene mot hjort ga 

rask død.
 Ved små justeringer kan 

antallet dårlige skudd halveres.
 Etter prosjektgruppas mening 

har et humant skudd 96% 
sannsynlighet for å være 
dødelig.
 Hvor mange dødelige 

skudd skyter laget ditt?
 Hva er bra nok for 

jaktlaget ditt?



Skuddavstander på hjortejakt 2003-2004.

 Skuddavstand.
 Høsten 2003 var gjennomsnittlig 

skuddavstand på hjort 70 meter.
 Høsten 2004 var gjennomsnittlig 

skuddavstand på ettersøkte hjort 90 meter.
 Jo lengre skuddavstand, jo større er sjansene 

for at skuddet ditt ender som bom- eller 
skadeskudd.





Lange skuddhold gir flere bom- og skadeskudd.
Dramatisk økning fra 150 meter.

Under 50 m:      5%
50-100 m:          7%
100-150 m:        7%
Over 150 m:     16%

Jeger som skyter på lange 
hold har mye erfaring med 
felling av hjort. De bruker 
oftere liggende skytestilling. 
Likevel øker antallet bom- og 
skadeskudd.



Skuddavstand og kulefall.
 Videoklippet er 

hentet fra filmen 
”Skudd mot 
hjortevilt”.






Skudd på lange hold.
Sett to skyteskiver nøyaktig bak hverandre. Den nærmeste på 100 meter 
og den bak på 200.  Skyt hundre skudd. En god jeger klarer 96 av 
hundre skudd innenfor sekseren på 100 meter. På 200 meter  har 
skuddene spredd seg slik at de så vidt er innenfor eneren. Skuddene har 
da spredd seg over et 4 ganger så stort område på 200 meter. Et dødelig 
treff på en elg på 100 meter kan gi et skadeskudd dersom elgen står på 
200 meter. 

Dobler du skuddavstanden, firedobler du kravet til egen skyteferdighet. 



Hva gjør laget ditt?

 Hvor mange skudd over 150 meter hadde laget ditt sist 
jaktsesong?

 Et dødelig lungeskudd mot en hjort på 150 meter 
krever et skudd bedre enn 8 ½ på 100 meter.
 Hvem på laget plasserer 96 av 100 skudd innenfor 8 ½ på banen? 

Hvilke regler for skuddavstand vil dere ha på 
laget kommende jaktsesong?



Fluktskudd mot ryper og hjorter i 
fart.





Hvordan påvirker hjortens fart 
antallet bom- og skadeskudd.

Antall hjorter 
som sto stille

83% 4 % bom- eller 
skadeskudd

Antall hjorter i 
skritt.

13% 11 % bom- eller 
skadeskudd

Antall hjorter 
som løp.

4% 27 % bom eller 
skadeskudd.



Få hjorter løper, men mange av skudda mot 
dem er bom- eller skadeskudd.
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Hvorfor er det vanskelig å treffe dyr i fart?
Fra filmen: Skudd mot hjortevilt.






Hvor lange skuddhold klarer du på dyr i 
bevegelse? Resultatene til jegerne i Møre og Romsdal i 2003.

 Gående hjort på innmark.
 Skadeskudd begynner ved 30 m og øker kraftig fra 

70m

 Gående hjort i utmark.
 Skadeskyting begynner ved 7m og øker kraftig fra 

40m

 Løpende dyr i utmark.
 På alle avstander fra 15 meter og oppover er antallet 

bom- og skadeskudd fra 20% til 60%.



Resultat av skudd mot dyr i 
bevegelse.

 Skudd mot dyr i 
bevegelse gir færre treff i 
lungeområdet og en 
dramatisk økning i 
antallet vomskudd.

 Det krever trolig flere 
tusen øvelsesskudd for å 
ha rett foranhold på dyr i 
fart:
 i forskjellige vinkler.
 på forskjellige avstander



Hva gjør laget ditt?

 Hvor mange skudd hadde laget siste jaktsesong 
mot hjorter som gikk og hjorter som løp?

 Hvem på laget har skutt mer enn 100 skudd mot 
«løpende elg»?

Hvilke regler vil laget ha neste jaktsesong for 
skudd mot hjort som går og hjort som løper?



Hjorteviltets vinkel og konsekvenser for 
treffpunkt i dyret.
Under ser du hvilken vinkel de påskutte hjortene hadde høsten 2003.
Sjansen for å treffe lungeområdet reduseres kraftig bare dyret vinkler 45 grader.





Dyrets vinkel og treff i dyret.
 Skudd mot spissere 

vinkel gir:
 Mer enn dobbelt så 

mange bom- og 
skadeskudd.

 Vesentlig flere treff i 
vom, nakke og 
hode/hals.



Figuren viser et biologisk riktig 
snitt gjennom en rein. 
 Lungene smalner inn til en tynn lapp 

lengst bak.
 Det er lite blod bakerst i 

lungelappene.
 Vomma går fram mellom 

lungelappene. 
 Et skudd gjennom lungelappen går 

bak i vomma (rød pil). 
 Det kan bli et langt ettersøk. 

Et dødelig skudd må gå gjennom 
begge lunger (blå pil). 



Skudd mot rådyrfigur som skrår 45%
 I dette videoklippet ser vi 

betydningen av å endre 
treffpunkt når dyret står 
på skrå. 

 Baksiden av figuren viser 
innvoller.

 Med dyr i denne vinkelen 
vil kula vanligvis sneie 
en lunge og gå inn i 
vomma, med ettersøk 
som resultat.






Litt mer om dyrets vinkel.
Videoklipp fra Skudd mot hjortevilt.






Skudd i front på elgokse på 30 meter
 Elgokse påskutt i front. 

Kula gikk inn litt på 
siden av midten, under 
venstre bog og knekte 5 
ribbein utenfra og inn 
mot brysthulen. Se pilens 
retning. Bilde er fra 
innsiden av brysthulen. 
Dyret kunne levd i timer 
med dette treffet. 

Frontskudd

Lungeskudd





Siktepunkt når dyr skrår
 Kula må gå gjennom 

begge lungene. 
Siktepunktet må da 
flyttes slik at du sikres 
gjennomskyting.

 Skrår dyret mye blir 
treffområdet for lite til å 
plassere et sikkert skudd.






Treffpunkt i dyret. 
Under ser du treffpunkt i hjortene i Møre og Romsdal høsten 2003.

Hjerte/lunge

Vom/bakpart

Rygg, nakke,
hode
Føtter

Bog





Størrelsen på det dødelige 
lungeområdet.  Det dødelige 

lungeområdet på en elg 
utgjør en sirkel på ca 30 
cm, på hjort 20 cm og på 
rådyr 15 cm.

 Hvor mange av 100 
skudd plasserer du 
innenfor en sirkel på 20 
cm (tilsvarer 7 ½ eller 
bedre) på 100 meter?
 Bildet viser en 30 cm 

sirkel på et voksent 
rådyr. Det er plass til 
både bom- og 
skadeskudd innenfor 
sirkelen.





12% av skudda i 2003 satt i nakke eller rygg. 

 Ryggmargen er merket 
gul, spiserøret rød og 
luftrøret blå.

 Nakkesøylen er ikke 
merket utenpå pelsen! 
Det er vanskelig å 
beregne hvor den går

 Merk deg hvor langt 
ned nakke- og 
ryggsøylen går. Treff 3 
cm for lavt i nakke tar 
luft og spiserøret.

Bildet viser et biologisk riktig bilde av ei rein-simle.





Er du god nok på banen til å skyte nakkeskudd i felt?
 Her er nakken på en stor 

reinsbukk. Fyrstikkesken 
dekker selve nakkesøylen, 
resten er takker. 

 En fyrstikkeske dekker 
omtrent tieren på 
hundremeterskiva.

 Hvor mange av 100 skudd 
klarer du i en fyrstikkeske på 
skytebanen?

 Hvilken skuddavstand må du 
ha for å sette 96 av 100 skudd 
i en fyrstikkeske?



Hva gjør laget ditt?

Hvilke regler for skuddplassering skal 
laget ditt ha kommende jaktsesong?
 Er det greit med nakke- og ryggskudd?
 Er det greit med skudd mot dyr som skrår mer 

enn 45 grader?
 Hvor skal skudda plasseres på dyr i bevegelse?
 Er noen på laget så gode skyttere at det gjelder 

andre regler for dem? Hvilke? 



Trening kan øke sjansene for 
dødelige skudd.

 I resten av 
lysbildeserien ser vi 
på:
 Skytestilling
 Antall øvelsesskudd
 Realistisk trening.



Skytestilling brukt under hjortejakt i 
Møre og Romsdal 2003.

Av alle 
skudd

Antall bom og 
skade

Gjennomsnittlig 
skuddavstand

Stående med anlegg 12% 5% 69 meter

Stående uten anlegg 10% 11% 54 meter

Sittende med anlegg 40% 5% 73 meter

Sittende uten anlegg 15% 10% 65 meter

Liggende 23% 4% 85 meter





Også på hjort i ro nær dobles antallet bom- og 
skadeskudd fra skytestilling uten anlegg.
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En økning i antall øvelsesskudd kan halvere 
antallet bom- og skadeskudd.
Vanligste antall øvelsesskudd var 70.

 Jegere som skyter mindre enn 
50 øvelsesskudd har 8.6 % 
sjanse for bom- og 
skadeskudd.

 Jegere som skyter mellom 50 
og 200 skudd har 4.7 % sjanse 
for bom- og skadeskudd.

Hvilke krav til antall 
øvelsesskudd vil dere ha 
på laget kommende 
jaktsesong?



Øv i de stillinger du bruker på jakt.

 De fleste trener liggende men 
jakter sittende. Tren på det du 
har bruk for. Da får du mest 
utbytte av tid og penger.

 Skyt serier i de 
skytestillingene du bruker på 
jakt. 
 Ta med jaktstolen på 

skytebanen og bruk den. 
 Skyter du bedre med 

støttereim? Ta den med på 
jakt!

 Hvor mye kortere 
skuddhold trenger du på 
skudd uten anlegg?



Resultat Bedre hjortejakt.
Avstandstabell.  
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Konklusjon

Stående med 
anlegg

I stående uten anlegg kan jeg skyte 
humane skudd ut til……..m

Stående uten 
anlegg

I stående med anlegg kan jeg skyte 
humane skudd ut til…….m

Sittende med 
anlegg

I sittende med anlegg kan jeg skyte 
humane skudd ut til……..m

Sittende uten 
anlegg

I sittende uten anlegg kan jeg skyte 
humane skudd ut til…….m

Liggende I liggende kan jeg skyte humane 
skudd ut til……m





Hva kan du og laget gjøre annerledes?
 Det er stor forskjell på 

jegere og jaktformer.
 Hva vil gi deg bedre og 

mer human jakt?
 Færre langskudd?
 Unngå skudd på dyr i 

bevegelse?
 Skudd mot dyr med 

breisida til? 
 Litt mer og bedre 

skytetrening?
 Lykke til!




