
BLE DET BOM?



Viktige forholdsregler

• Hvert år blir dyr skadeskutt under jakt, og noen blir 
påført store lidelser. Det er ikke realistisk å tro at 
skadeskyting av vilt kan unngås helt, men enhver 
jeger har et stort ansvar for at antallet blir så lavt 
som mulig. 

• En av de viktigste årsakene til skadeskyting er at 
viltet har stor fart i skuddøyeblikket, lange hold og 
urent skudd felt. 

• En annen årsak kan være at børsa ikke går der den 
skal.



Noe vi må tenke på

• Tenke over når det er på tide og avslutte jakta

• Har du/dere egen ettersøkshund, eller må du vente 
på en du har kontrakt med?

• Har du kontrakt på ettersøkshund som har mange 
andre avtaler. Det kan fort ende opp med at du ikke 
får hund på plass på grunn av at det foregår 
ettersøk med den hunden på andre jaktområder.

• Oppfyller da dette gjeldende regelverk?





Mange øvelsesskudd gir færre bom-og

skadeskudd.

Under 50 skudd 10.1 %

50 – 100 skudd 7.3 %

100 – 150 skudd 5.3 %

150 – 200 skudd 4.7 %

200 – 250 skudd 2.9 %



Bedre resultat på sittende skyting?
Bruk av stol med riktig høyde og skytestokk gir trolig bedre 

resultat fra sittende stilling.

Bedre resultat med tilpasset våpen



Dyrets fart og antall bom- og skadeskudd i 
nasjonale undersøkelser.

Sikter

Treffer Elg Hjort Villrein

Sto 6.8% 4.6% 4.8%

Gikk 9.5% 10.8% 5.6%

Løp 17.1% 27.1% 22.2%



Skudd mot dyr i fart

• Trening på skudd mot bevegelig mål hjelper 

• Er valget enten å trene på bevegelig mål, eller å la 
være å skyte mot dyr i fart?

• Hvordan kan jegerne trene mot bevegelige mål?



Skyting med storviltrifle mot løpende elg.

• Luftgevær og laserpatron kan gi grunntrening

• Tren med storviltrifla mot løpende elg når du 
kan.



Skudd mot dyr i bevegelse, -oppsummering.

• Skudd mot dyr i bevegelse er den vanligste grunnen til 
bom- og skadeskyting.

– Kun erfarne og godt trente jegere kan skyte mot dyr som 
går. 

– Hvem kan dokumentere at han/hun er god nok til å 
skyte mot dyr som løper? 

• Det er stor forskjell på elg i luntetrav over innmark og 
elg i galopp i utmark

• Med trening kan du skyte bedre oppfølgingsskudd på 
skadet vilt som løper.



Hvor store sjanser tar vi?

Idiotsikkert 
skudd.

Kjempeflaks om 
jeg treffer.

Jegere liker å felle dyr. Jegere har få skuddsjanser 
på hjortevilt hver høst. Vi strekker oss derfor mot 
grensen for det vi mestrer (gul sektor) for å utnytte 
de sjansene vi har. Strekker vi oss for langt (rød 
sektor) ender det med skadeskudd og ettersøk.





Hvilke regler gjelder 

Forskrift om utøvelse av jakt og fangst § 27

• Jeger kan ikke fritt konkludere med at det var bom

• Jeger plikter å forvisse seg om påskutt dyr er truffet

• En resultatløs skuddplassundersøkelse er ikke nok til å 
forvisse seg om dyret er truffet.

• Jeger plikter følgelig «å gå lengere» for å forvisse seg om at 
dyret ikke er truffet.

• Konklusjonen blir at selv om skuddsted og fluktspor er 
undersøkt kan ikke jeger ikke fritt «friskmelde» det 
påskutte dyret.  

• Hvor langt og lenge en skal gå etter dyret med hund beror 
på observasjoner underveis. Først når dette er gjort på en 
faglig forsvarlig måte kan jeger eventuelt friskmelde dyret 



Hva gjør vi når vi har mistanke om 
skadeskyting?

Skytters opptreden ved mistanke om dårlig skudd

• Sitt i ro og observer

• Merk av hvor satt når det ble løsnet skudd og hvor dyret 
stod når det ble skutt

• Merking av hvor dyret forsvant

• Huske hvilket dyr det var som ble påskutt

• Vær varsom på skuddplassen slik at ikke det vanskeliggjør 
en skuddplassundersøkelse. 

• Om nødvendig kan det være aktuelt med prøveskyting av 
våpen
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SKUDDPLASSUNDERSØKELSE

• Med trening kan 
skuddplassgranskningen i 
gitte tilfelle gi informasjon 
av uvurderlig betyding for 
det videre ettersøket.

• Gå forsiktig fram, og studer 
bakken nøye før du flytter 
beina.

• Dette må gjøres av en
person med hund. 
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INTERVJU AV SKYTTER
• Er skytterens plass avmerket ?

• Er skuddstedet avmerket ? 

• Hvor mange skudd ble avfyrt ?

• Var det ett eller flere dyr i følge ?

• Hva slags dyr ble påskutt ? Kjønn ? Alder ?

• Eventuelle funn på skuddplassen ?
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HVA KAN SKUDDPLASSEN VISE ?

Hår på skuddplassen

Funn av blod Mageinnhold

Skudd gjennom trær
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Bruk snitthårsbok
• Lag hårbok for hver 

hjorteviltart
• Bruk skissen - merk 

hårene med 
referanse til skissen
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OMRÅDE FOR SKUDDPLASSGRANSKING

• I DENNE SEKTOREN  

• FINNER DU DET MESTE

• AV DET SOM KAN 

• FORTELLE HVOR

• SKUDDET SITTER.



Hva gjør vi når vi har mistanke om 
skadeskyting?

Skytters opptreden ved mistanke om dårlig skudd

• Sitt i ro og observer

• Merk av hvor satt når det ble løsnet skudd og hvor dyret 
stod når det ble skutt

• Merking av hvor dyret forsvant

• Huske hvilket dyr det var som ble påskutt

• Vær varsom på skuddplassen slik at ikke det vanskeliggjør 
en skuddplassundersøkelse. 

• Om nødvendig kan det være aktuelt med prøveskyting av 
våpen



Hva gjør vi når vi har mistanke om 
skadeskyting?

Skytters opptreden ved mistanke om dårlig skudd

• Godkjent ettersøkshund må bringes til skuddplassen så 
raskt som mulig for å gjøre undersøkelse på skuddplassen

• Dersom det påskutte dyret ikke finnes i umiddelbar nærhet 
av skuddplassen må en vente i minimum 1 time før en 
starter på ettersøk på sporet med bruk av hund.

• Ventetiden bør brukes til planlegging av ettersøk, muligens 
må en justere post rekka. 

• Husk kravet om at hunden skal være på skuddstedet innen 
4 timer 
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I de tilfeller det blir ettersøk

1.KONTROLLSØK

2.ETTERSØK

3.DØDSØK

HVA ER ETTERSØK


