
SKUDDREAKSJONER

A) LAVT  BOGSKUDD (hjerte/lunge): Lav, stormende 
flukt

B) HØYT BOGSKUDD (lunger): Høy  i framkroppen, 
stormende flukt

C) FRAMFOT: Knekker som oftest sammen i den 
trefte foten

D) BAKFOT: Samme som for framfot

E) SKRELLSKUDD (lammelse): Detter i smellet, slår 
ofte vilt med frambein, hals og  hode. Kommer til seg 
selv etter kort tid og  flykter unna

F) LEVERSKUDD: Går unna med krum rygg

G) TREFF I TARMER: Slår ofte bakover med 
bakbeina. Ved treff i vomma vil dyret virke 
sammenkrøket og  krum i ryggen

H) NYRETREFF: Flykter med krum rygg og  underslitte 
bakbein

Når du har inngått ettersøksavtale, vil alle 
ettersøk være gratis!

Priser:

Rådyr   kr 60,- pr. dyr  * 
Hjort kr 60,- pr. dyr 
Elg kr 60,- pr. dyr

* Hvis det i valdet er fellinger på 4 rådyr 
eller flere, betales det kr 200,- pr. vald—

MED UNNTAK FOR STORVALD:

hvert jaktlag/felt i et storvald tegner sine 
egne ettersøksavtaler for rådyra

NB!
Ved innbetaling må det oppgis hvilken 

kommune valdet finnes i, samt 
valdnummer.

Kontonummer: 3310.20.48488

Eventuelle oppdateringer fra Sokndal 
Ettersøksring, vil bli publisert på 

hjemmesiden til Sokndal Jeger– og 
Fiskeforening:
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SOKNDAL 
ETTERSØKSRING

Har du skutt mot elg, hjort 
eller rådyr

- og dyret ikke ligger dødt 
ved plassen—

er du pliktig til å tilkalle 
godkjent ettersøksekvipasje

http://www.sokndal-jff.no/


KORREKT OPPTREDEN
Skadeskyting kan skje for alle. Men forberedelsene til jakta og 
opptreden før og  etter skuddet, betyr mye for sannsynligheten 
for – og  ikke minst – for utfallet av en eventuell skadeskyting.

FORBEREDELSER
Inngå avtale om ettersøkshund
Fra 01.01.94 skal jegere og  jaktlag ha tilgang til prøvet etter- 
søkshund ved jakt på elg, hjort og  rådyr. Dersom jeger eller jakt- 
lag ikke selv har godkjent hund, må de inngå skriftlig avtale som 
sikrer tilgang på sporhund.

FØR SKUDDET
Studer kjønn, alder og utseende
Ved ettersøk er det en fordel å vite hvilket dyr som er påskutt. 
Studer derfor kjønn, alder og  utseende før du  skyter, etterpå kan 
det bli liten tid til det.

I SKUDDØYEBLIKKET
Legg merke til hvordan dyret reagerer
Skuddreaksjonen kan fortelle en del om  hvor dyret er truffet.

ETTER SKUDDET
Forhold deg rolig
La ikke dyret se deg. Skudd skremmer ikke dyr særlig. Lukt, lyd 
og  syn av mennesker fører derimot til flukt.

NÅR  VILTET RAMLER
Vær ekstra oppmerksom hvis dyret ramler i skuddet 
Dyret kan være slått  i svime av skuddet. Etter en tid kan dyret 
reise seg og  flykte.

Kontroller at dyret er dødt
Før børsepipen mot dyrets  øye. Blinker dyret er det liv. Gi nåde- 
skudd mot øverste nakkevirvel.

NÅR  VILTET GÅR  VIDERE
Se på klokka og vent 5 minutter
For å vite når ettersøket bør starte, må en vite tidspunktet dy- 
ret ble påskutt. Står stille og  lytt  i 5 minutter. Dyr gjør gjerne 
uventete ting etter skuddet - kanskje kommer det tilbake til 
skuddplassen— hvis ikke, hører du  kanskje hvilken vei det flyk- 
ter eller om  det ramler.

Merk stedet du stod da du skjøt
Merke stedet før du  går fram. Senere kan det være vanskelig å 
finne tilbake.

Merk stedet dyret stod da du skjøt
Ta peiling på skuddplassen, for eksempel foran en stein, tre 
eller lignende før du  går fram.

Kobl hunden
Skytes dyret i los, må hunden straks kobles. Det er dyreplageri 
å la hunden gå etter. Dessuten vil det bli vanskelig — eller 
umulig — å finne det påskutte dyret.

Undersøk skuddplassen
Se etter blod, hår, hud- og  beinrester, kulenedslaget og  klauv- 
trykk. Se hvor du  trør slik at sportegn ikke blir ødelagte. Følg 
sporet maksimum ca. 100 m  og  vær klar til å skyte.  Trø ikke  i 
sporet, og  merk sportegn.

Blir ikke dyret funnet innenfor denne avstanden, kan det være 
tegn på et dårlig treff, og  derfor bør kvalifisert ettersøkshund 
tilkalles.

Lag ikke unødvendig støy
Skadde dyr går som regel ikke lang før de legger seg. Støkkes 
dyra ut av sårleiet, kan det gå svært langt.

NÅR  DU  IKKE FINNER DYRET
Påskutte dyr skal betraktes som skadde inntil det mot- 
satte er bevist.
Selv om  det ikke finnes blod eller andre sportegn som viser at 
dyret er truffet,  kan dyret likevel være  alvorlig skadet. Det er 
forbudt å oppta jakt på nye dyr mens ettersøk pågår.

Tilkall sporhund
Dersom det påskutte dyret ikke blir funnet, skal 
sporhund tilkalles.

Forsøk ikke først med en utrent hund. Sjansen for 
å lykkes med en erfaren hund senere, vil da bli 
mindre.

TELEFONLISTE

Kurt Støle Privat   51 47 78 95 
(Sokndal) Arbeid  51 47 83 26

 Mobil 901 49 434
 Mobil 481 62 923

Dagfinn Mydland Privat   51 47 62 93 
(Sokndal) Mobil    400  21 784

Mobil   478 69 482

Oskar Leirvåg Privat   51 49 27 30 
(Egersund) Mobil    924 51 861

Atle Øen Mobil    906 35 198 
(Bjerkreim) Mobil    464 23 135

Ole Geir Skjæveland  Mobil    952 17 355 
(Stavanger)


