Checklista
inför jakten

Förberedd inför jakten
Inom all flygverksamhet säkerställer man att utrustningen fungerar perfekt,
att överenskomna procedurer följs till punkt och pricka, att risken för misstag möts med checklistor och att man övar, övar, övar. Kraven på säkerhet
är höga även vid jakt, så låt oss låna idén med checklistor. Den här är en
sammanställning av erfarna jaktledares råd och metoder inför jaktsäsongen.

Vapenvård/funktionskontroll
• Smörj erforderliga delar i mekanismen
• Kontrollera att loppet är fritt från snö, lera eller annat som kan
bidra till en pipexplosion
• Kontrollera att det inte finns synliga skador som påverkar funktionen
• Kontrollera kikarmontage
• Kontrollera skruvar i låda och stock
• Kontrollera att kulpipan ligger fritt (kan testas med en sedel)

Inskjutning/anpassning
• Ta alltid hjälp av instruktör eftersom kolvens individanpassning
är helt avgörande
• Om du köper nytt vapen, kräv att handlaren hjälper till med
anpassningen och ger dig möjlighet att byta vapen om
provskjutning visar anpassningsfel
• Skjut in med jaktammunition eftersom det ofta kan variera mellan
jakt- och övningspatroner

Övningsskytte
•
•
•
•

Skjut alltid med ditt jaktvapen
Träna att skjuta med stöd
Öva mer än du tror är nödvändigt
Se till att starta övningsskyttet tidigt på säsongen medan det
fortfarande finns gott om plats på skjutbanan
• Gör övningsskjutning till en gemensam aktivitet i jaktlaget
• Övningsskytte får aldrig ske på levande vilt

Utsättning av pass
• Säkerheten ska vara överordnad allt annat
• Undvik pass där vilt ofta dyker upp överraskande eller är
i snabb rörelse
• Märk ut förbjudna skjutriktningar med färg på träden, inte pinnar
(använd signalfärg, helst röd)
• Markeringarna ska sitta i sådan höjd att skytten ser det röda även
när han siktar
• Undvik rikoschetter till varje pris
• Underskatta aldrig rikoschettrisken vid frusen mark
• Även halvmantlad ammunition kan ge rikoschetter
• Försök ha torn på passen (överlägset för jaktsäkerheten)
• Märk ut avstånd med pinnar eller på tornets kant
• Kulfånget ska helst vara mark som kan absorbera kulans energi
• Skogen är aldrig ett bra kulfång
• Försök ha en höjd mellan varje pass
• Om det inte finns höjder, säkerställ att skyttar på angränsande
pass är inom synhåll och fullt medvetna om varandra

Röja pass
• Tillåt inte sly, buskage och ris i skjutgatorna
• Kvista av träd åtminstone upp till den höjd där man lägger an
• Snitsla vägen till passet och märk ut passet noggrant

Inför jakt/jaktledare
• Kontrollera jakttider, licenser och solens upp- och nedgång
• Upprätta ett PM med uppgifter om hur den aktuella jakten ska
bedrivas, vilka djur som får fällas och vilka säkerhetsföreskrifter
som gäller. Hur man ska uppträda med vapen, vikten av färgband
eller signalväst. Hur man agerar efter skott, hur man får röra sig på
passet, hantering av eftersök
• Kontakta jaktgrannarna för att stämma av
• Kontrollera att viktiga telefonnummer är aktuella och uppdaterade
(eftersöksekipage, jaktgrannar etc)

Inför jakt/jägare
• Se till att vapenlicens, jaktkort, ansvarsförsäkring och, i förekommande fall, bevis på genomfört övningsskytte finns och ta
med dem till jakten

Vid jaktens start/jaktledare
• Informera om krav på vapenlicens, jaktkort, ansvarsförsäkring
och genomfört övningsskytte
• Dela ut och gå igenom ett PM om jakten
• Kontrollera jaktradions funktion, informera om radiosamband
och signaler
• Kontrollera samarbetet med eventuella hundförare
• Informera om hur jakten avbryts
• Informera om vilka hundar som används vid jakten

På pass
• Det enda stället där du har patron i vapnet är på plats på passet
• Stå exakt på anvisad plats och håll dig till de skjutvinklar och det
maxavstånd som gäller enligt instruktionen
• Om avstånden inte är markerade, bestäm dina egna gränser
och håll dig till dem (skjutavståndet bör vara högst 100 m för kula
och 25 m för hagel)
• Kontrollera alltid kulfånget
• Undvik rikoschetter till varje pris
• Underskatta aldrig rikoschettrisken vid frusen mark
• Även halvmantlad ammunition kan ge rikoschetter
• Se till att ha koll på var passgrannar befinner sig
• Skjut helst bara på stillastående djur (vissla för att försöka stoppa
djur i rörelse)
• Vid minsta osäkerhet, skjut inte
• Patron ur när du lämnar passet!

Nordiska Jägarregler
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Var aktsam om viltet och naturen
Fäll inte mer vilt än vad viltstammarna tål
Jaga så att viltet inte utsätts för onödigt lidande
Ta på rätt sätt hand om det fällda viltet
Gör din del av viltvårdsarbetet
Var noga med säkerheten under jakten
Upprätthåll och förbättra dina kunskaper
och färdigheter om vilt och natur
8. Visa hänsyn till markägare och allmänhet
9. Var en god jaktkamrat och skapa ett gott
förhållande till jaktgrannar
10. Arbeta för att öka allmänhetens förståelse
för viltet och jakten
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