
Velkommen til samling 9
Ivaretakelse av viltet



Oppsummering samling 8

 Holdninger og ansvar ved avlagt skudd

 Lover og forskrifter knyttet til ettersøk

 Praktisk ettersøk av skadet storvilt

 Praktisk ettersøk av skadet småvilt



Samling 9 - Tema

 Behandling av felt småvilt og fugl

 Behandling av felt storvilt

 Kart, kompass, GPS

 Slik kommer du deg på jakt

 Eksamen



Samling 9 - Læringsmål

Kandidaten skal:

 ha kjennskap til grunnprinsipper for behandling av felt vilt

 være motivert og ha kjennskap til å begynne å jakte selvstendig 
eller sammen med andre

 kjenne til jegerens rapporteringsplikt



Grunnprinsipp

 Hygiene

 Temperatur

 Utstyr



Hygiene

 Bakterier

 Tørke og skjære bort blod / skuddsår – Forsiktig med vann

 Hansker

 Flueposer / viltposer



Optimal temperatursenking

Varme-/kuldeforkorting

 Første 10 timer: Ikke under 10°C 

 Etter 10 timer: 4-8°C

 Totalt 40 døgngrader



Utstyr

 Skarpe kniver (bryne)

 Sag

 Tørkepapir / svamp

 Engangshansker

 Tau / Kroker

 Flueposer / Viltposer

 Transport ?



Ivaretakelse småvilt



Behandling av fuglevilt

 Utvomming

• Ta ut innvoller umiddelbart på ender, gjess og sjøfugl

• Ryper og skogsfugl kan henge med innvoller og 
fjærdrakt.  Henges etter hodet

 Mørning

 Flåing eller ribbing?  Hva er forskjellen?

 Partering



Behandling av hare

 Utvomming

 Mørning

• Pels på

• Einer eller grankvist for lufting

 Flåing/Partering



Ivaretakelse hjortevilt



Behandling av felt hjortevilt

 Utvomming

 Flåing

 Mørning

 Partering

 Pakking

 Frysing



Grovpartering - Hjortevilt

8 deler:
 2 lår
 1 rygg
 2 sider
 2 boger
 1 nakke



Stikking nødvendig?

 Å stikke dyret vil si å tappe blod ved å kutte hovedpulsåra (må stikke riktig)

 Stikkingen må gjøres raskt (må være nok trykk i blodårene, hjertet skal helst slå)

 Det er imidlertid ikke behov for å stikke dyret ved hjerte-/lungeskudd



Slaktevekt

 Slaktevekt er vekten av dyret uten 
hode, pels, føtter og innvoller



Kart, kompass, GPS



Målestokk



Ekvidistanse



GPS – UTM koordinater



Hvordan kommer du deg på jakt?

 Inatur, Finn, Gooogle

 Kamerater

 Kurs

 Ta kontakt

 Jegeravgift, jaktkort, fellingstillatelser, jakthund, ettersøkshund, ….

 Rapportering SSB



Eksamen – Vanskelige spørsmål

 Se forskjell på røy og orrhøne. Fuglen sitter på bakken.  Se på bilder så dere kan forskjellen. 
Se på halen (røy–buet, orrhøne-splitt), størrelsen, rød-brun flekk på hals på røya  

 Et bilde av en due i flukt mot deg.  Se etter hvite felt på nakke og vinger for ringdue
 Aversjonsdressur. Strømme hund mot sau/reinsdyr/klovdyr. Kreves det autorisert instruktør?  

Ja
 Hva brukes en bandhund (ledhund) til? På alle tidligere oppgaver har svaret vært elg og 

hjort.  Men det er nå ikke et alternativ.  Elg og reinsdyr skal det være nå.  Det er ikke helt 
logisk..

 Forskjell på å flå og ribbe fuglen. Vrenge av skinnet eller nappe ut alle fjær..
 Hva betyr det å stikke dyret?  Når må du gjøre dette? Du stikker dyret (Tapper blodet ved å 

kutte halspulsåre) dersom du IKKE har er godt skudd i hjerte-lungeregionen.  Har du et godt 
treff blør dyret ut selv. 

 Hvilke hunder kan/kan ikke brukes til rådyrjakt?  Ut fra bilde skal du se hvilke som har 
boghøyde under 41 cm

 Hvilken trangboring sprer mest/minst? Størst trangboring (Full/Hel) sprer minst
 Klikke på ulike deler av et våpen
 Alt rundt krav til våpen og ammunisjon på ulike arter
 Kart og kompass



Eksamen



Eksamen

 Tirsdag 26. september kl 17.30

 Trondheim kommune – Erling Skakkes gt 40B

 Husk Legitimasjon m/bilde + Brukernavn/Passord

 50 spørsmål – Må ha minst 40 riktige

 Gi meg tilbakemelding på oppgaver og tema! 

 Lykke til 



Skitt jakt !

Takk for kurset 
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