
1. Tenk sikkerhet 
i alt du gjør som jeger
Tenk sikkerhet med jaktvåpen – alltid! 
Våpen lagres nedlåst utenom bruk. Behandle 
alltid våpenet som om det er ladd, og pek 
aldri på noen. Sett aldri fra deg et ladd våpen. 
Brekk hagla og ha sluttstykket i bakre stilling 
når du møter andre for å vise at våpenet er 
sikkert. Signalfarger gjør at du synes bedre 
for andre jegere.

2. Skyt kun gode skudd
Skudd plasseres i lungeområdet. 70 meter 
på stillestående dyr med bredsiden til er nok 
for nybegynnere. 150 meter er for langt for 
de fl este. Vær varsom når dyr er i bevegelse: 
Selv erfarne jegere har problemer når dyr 
løper. Øvelse gjør mester: Jegere med mange 
treningsskudd og fellingserfaring skyter bedre. 
De unngår risikosituasjoner. 

3. Behandle skutt vilt riktig
Vilt er en verdifull ressurs som du skal ta godt 
vare på. Kunnskap om slakting og ivaretagelse 
er viktig. 

4. Lær deg førstehjelp
Lær deg grunnleggende førstehjelp, og ha 
alltid med førstehjelpsutstyr. 

5. Sett minst mulig 
spor etter deg
Jegere bestreber seg på sporløs ferdsel. 
Søppel og tomhylser hører ikke hjemme i 
naturen. Slakteavfall bør om mulig fraktes 
ut, alternativt graves ned, eller i det minste 
legges slik at det ikke sjenerer andre.

6. Ta hensyn til 
andre naturbrukere
Vi er mange som bruker naturen, også i 
jaktsesongen. Det er plass til alle. Ta hensyn 
til andre naturbrukere. Gi deg til kjenne, 
vær imøtekommende og snakk med folk.
 

7. Kom deg trygt hjem
Å gå seg vill rammer fl ere enn deg selv. 
Lær deg å bruke GPS, kart og kompass 
og ha det med alltid. Last ned NJFFs «Rett 
hjem»-app til smarttelefonen. Ha med et 
signalfarget plagg i tilfelle du skader deg, 
slik at redningsmannskap kan fi nne deg.
 

8. Vær stolt av å være jeger
Som jeger er du en kulturbærer, og det 
skal du være stolt av. Vi høster av naturens 
overskudd uten at den forringes. Husk at du 
er en ambassadør for hele jeger-standen, 
og oppfør deg deretter.
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