Datum År

Skjutledare

ID *

Björnen har ett litet vitalt träffområde.

Svenska Jägareförbundet
Svenska Jägareförbundet är en folkrörelse med cirka
200 000 medlemmar. Förbundet bildades 1830 i syfte
att rädda viltstammarna samt att främja en långsiktigt
hållbar jakt. Svenska Jägareförbundet har även ett allmänt uppdrag av regeringen att leda den praktiska
jakten och viltvården i Sverige. Nationella kansliet
finns på Öster Malma mellan Stockholm och Nyköping. Kontor med jaktvårdskonsulenter och administratörer finns i hela landet. Svenska Jägareförbundet
informerar även via sina tidningar; Svensk Jakt, Svensk
Jakt Nyheter, barn- och ungdomstidningen Akila och
via hemsidan jagareforbundet.se. Ett brett samarbete
finns med naturorganisationer, myndigheter, kommuner samt branschföreträdare och internationella
systerorganisationer.

Förbered björnmötet genom att studera björnens
anatomi, samt träna skytte mot björnfigur.
Eftersträva att alltid skjuta med stöd!
Ditt vapen ska vara väl inskjutet och du ska veta träffläget på både korta och långa avstånd.
Skjut inte på för långa eller för korta avstånd mot
oskadad björn.
Avstå skott om du är osäker på ett lyckat resultat!
Skjut inte genom ris eller på löpande björn om den
inte är skadad sedan tidigare.

Foto av Magnus Nyman.

Björnjägare – tänk på att:

Björnpass

Tänk på att det ska finnas ett särskilt tränat eftersöksekipage på plats inom två timmar efter skottet.
Personnummer (10 siffror)

Tveka inte att ta hjälp från andra vid eftersök om egna
ekipage inte visar sig fungera.

Namn (textat)

Var beredd på björnmöten i alla situationer, utsätt dig
inte för onödig fara genom att t.ex. närma dig ståndskall i tät vegetation.

Adress och postadress

* Här antecknas hur skytten styrkt sin identitet. K=körkort, A=annan handling.
Är skytten personligt känd av kontrollanten antecknas P.
EGENHÄNDIG NAMNTECKNING

Träfflägesförflyttning vid mynningsrörelser/pipvingel

Första skottet på en oskadad björn skall alltid ske som
rent sidoskott mot det vitala träffområdet (centrala
lungpartiet).

Sidofigur 80 meter

Repetera omedelbart in nytt skott.

Krav för godkännande – En serie á 4 skott inom 40 sekunder, samtliga inom träffområdet. Serien skall genomföras
med stöd, dock ej liggande eller från skjutbänk.

Om björnen inte faller i första skottet, skjut omedelbart
ytterligare ett skott.

Sidofigur 40 meter
Krav för godkännande – En serie á 4 skott inom 40 sekunder, samtliga inom träffområdet. Serien får genomföras med
stöd, dock ej liggande eller från skjutbänk.

50 cm

50 cm

Frontfigur 20 meter
Inget träffkrav för godkännande – 2 skott, andra skottet
skall avlossas inom 4 sekunder från första skottet.
Fristående skytte, skjutkäpp får användas.

Mynningens
rörelse i mm

Som björnjägare åligger det dig att ha kännedom om
de bestämmelser som gäller för björnjakten.

Ett streck = 1mm

Andra skott än rena sidoskott skall endast avlossas mot
tidigare påskjuten eller skadad björn. Att avlossa skott
mot halskotpelare, hjärnan eller ryggraden är vanskligt
och ska bara göras om björnen redan är påskjuten och
inget annat läge finns.
Närma dig inte en fälld björn omedelbart! Närma dig om
möjligt snett bakifrån, gå med skjutklart vapen. Kasta sten
eller annat på andra sidan björnen för att säkerställa att
den är död innan du går hela vägen fram.
Vid osäkerhet om björnen är helt död, skjut fångstskott i
nacke, övre delen av halsen eller öronroten.

Bakkappa/axel

Bestämmelser för björnjakten meddelas årligen i
Naturvårdsverkets beslut.

Skott mot björn

Skjutavstånd 80 meter

Om man skjuter på frihand, behövs det endast små
rörelser/darrningar vid pipmynningen för att ge stora
feleffekter vid målet. Se exempel på bilden ovan där
pipan (röd linje) vinglar 2 mm och skjutavståndet är
80 meter.

Studera björnens anatomi; hjärta och lungor är små och träffområdet ligger lägre och längre
bak än hos hjortdjur.Träningsskjut på tavlor med anatomisk baksida och se var du ska träffa.

Skjutmoment mot
stillastående björnfigurer

