
Gods



Hagel anläggning 

Ställ in fötterna/kroppen, bestäm er hur ni ska skjuta.
Utgångläget & finger på avtryckaren.  
Mjuk i kroppen, jobba med vapnet inte emot & fokus på 
målet. 
Mjuk lugn anläggning. 
Titta på mål, krama av & ligg kvar i målet.  Stanna inte 
svingen men kvar i målet.



Jägarexamen
• Blir ingen jägare, bara för JägX

• Precis som med körkort… ej F1 direkt

• Säkerheten Människa, Hund & Djur

• Jakten sker på viltets bekostnad

• Svenskt jaktkort varje år 1juli

• Licens på Klass 1 & Hagel för att få jakta

• Viltförvaltning



Älg Tjur, Ko, Kviga & Kalv



Ko med kalv utan kulfång



Älgko/vuxet hondjur





Älg Tjur (Oxe)



Kronhjort Hjort,Hind,Smal & Kalv



Kron kalv (jämför svans dov & ej 
svans rå



Kronhind & kalv



Kron Spets (handjur 1år+)



Kron Vilt



Kron



Kronfamilj vinter Hjort, Hind & Kalv



Kronhjortar (kapitala 10-13år)



Kron & Dov



Dovhjort Hjort, Hind, Smal & Kalv



Dov vilt



Dov Spets



Dov vilt (hjort, hind & kalv)



Dovbrunst



Dovvilt sommar Hjort Hind



Dovvilt vinter Hjort Hind Kalv



Dovvilt vinter (vanlig/svart)





Rådjur Bock, Get, Smal & Kid



Råbock & Get



Rådjur vinter Bock Get Smal Kid



Bock i bast



Bock i säd



Vildsvin Galt, Sugga, Gylta 
& Kultingar





Galt/Sugga



Vildsvin sugga



Sugga & kultingar



Galt & Sugga



Galt



Brun gris/årsgris & kulting





Varg
Vargens 
stapelföda i 
mellan Sverige 
är Älg.



Hundar (apporterande/stötande)



Ståendefågelhund Trädskällare



Drever Spets (jämthund) ställande



Visa respekt för viltet



Skjut bort Rävarna



Räv

Räv
-Rävskabb

-Smågnagare helst

-Fåglar/kid

-locka in



Mink (vit på hakan)



Fälthare (stor)

Fälthare (stor) Skogshare mindre



• Älg Tall Kron Gran

• Slugg Dov, Mufflon & Gris

• Locka Räv, Järpe,Rådjur & Älg

• Jakta dygnet runt Hare, Räv, Grävling & Gris

• Klöv 1h innan sol 1h efter (Älg till sol nedgång)

• Klass 1  9g 2700j eller 10g 2000j vid v100

• Expanderande kula vid jakt - Blodtrycksfall

• Ej över grannens mark om man inte måste

• Delad jakträtt på allmän väg

• Jaktledare vid licensjakt, men bör alltid finnas



• Spaniel Stötande 20m 

• Ställande hund (ex ställer en älg följer… ställer)

• Vaktjakt(större område)  / Vakjakt (åtelplats)

• Ladda på pass

• Sträva efter skjuta med stöd

• Svinga i skyttet stanna inte. 

• Halv/kvart choke på hagel pangen

• Lo ger sig på rådjur konkurrerar med räv

• Ring 112 om ni kört på Rå/vildsvin kött Utter 



• Största godkända hagel 4mm / US1

• US1 4mm US2 3.75 US3 3.5 US4 3.25

• Bly 6a = Stål 5a

• Hagel kal 12 & 20 samma laddning dödar samma

• En kula kan gå flera km

• Kikarsikte 50mm kontra 24mm Ljusinsläpp

• Rådjur är lätta att kontrollera antalet på

• Populationstäthet: Antalet individer av en o 
samma art på ett bestämt område

• Stövar jakt  Räv



• Jaktlagen jaktförordningen Naturvårdsverkets föreskrifter / allmänna råd

• Vapenlagen vapenförordningen Rikspolisstyrelsen 

• Vettar används till knipa vigg

• Kan lockas; Älg, Rådjur Järv, Räv, Järpe

• Jägaren vidta åtgärd för att avliva djuret inte vänta 1tim

• Bukskott, älgen drar ihop sig och skjuter rygg

• Rengöra o torka ur bukhålan vid våminnehåll

• Sträckjakt på gässen är svår avståndsbedömning KOLLA OM STRÄCKJAKTEN

• Kolvkammen ska sänkas om du skjuter för högt

• Sveriges jägare finansierar viltforskningen
• Vargen lever i flock & skjutas med Klass 1 
• Bäver kan skjutas med Klass 2 & räv 3



Halv & kvart för normal jakt

Hagel chocker (för ändra spridning 
av hagel)



• Kombi vapen klass 3 & kal12 skogsfågel jakt med 
trädskällare

• Vass rik mark markerande hund

• Vatten apporterande hund på plats

• Vargen är ett flockdjur

• Fältharen större än skogsharen

• Eftersök senast 2h på plats, men avliva vilt asap

• Drivande hund f o m 1 Okt

• Vanligaste dödsorsaken vuxna han hjortar JAKT 

• Ej ISO certad hund till eftersök, en som KAN.



Grågås (ej fläck näbben)



Sädgås (fläck näbb)



Kanadagås (svart på halsen), Vitkindad
svart bröstet



Kanada/vitkindad



Gräsand (vanligaste anden)

Andraken



Kricka & gräsand



Bläsand



Bläsand



Brunand



Storskrake (bo i holk)



Storskrake



Knipa (bo i holk)



Knipa



Vigg



Korp kontra Råka
Korp Svart näbb

Råka Vitt näbb



Tjäder (röd bröst hona)



Orre (enhetlig färg hona)



Dalripa & Järpe



Ringduva



Facebook.com/GodsJakt



Fokus, spänn er inte för mkt jobba 
med kroppen



Kontrollera anläggning mot en spegel



Calle Alwén & Håkan Dahlby


