
 

 
RAPPORTSKJEMA VED PÅSKUTT/SKADESKUTT ELG 

(Returneres Karlsøy kommune så snart som mulig) 

 
Vald nr. ……………….. Elgvaldets navn:…………………………………………………... 
                             
Jegerens navn og adr.:……………………..          Tlf.nr: …………..  
 
Dato, klokkeslett skadeskytinga fant sted (1. dag)………………………………………...   
 
Viltutvalget/kommunens representant ble underrettet (dato/klokkeslett) ?:…………….  
  
Hvor ble dyret påskutt (sted, kartreferanse) ?: …………………………………………… 
     
Hvilket dyr ble påskutt, (alder, kjønn) ?: …………………………………………………… 
      
Hvilket våpen og ammunisjon ble brukt ?: ………………………………………….   
    
Hvor mange skudd er totalt avfyrt ?: ……………………………………………………….  
       
Skyteavstand til dyret ?: ……………………….. 
 
     
   
Angi siktepunkt med 0 
og antatt treffpunkt med x 
på figuren som stemmer  
med situasjonen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Var dyret i bevegelse da skudd ble avfyrt ?: ……………………………………………… 
       
Skuddplassundersøkelser, hva ble gjort, hva ble funnet (blod-lyst/mørkt, vomrester, hår beinrester? 
........................................................................................................... 
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… 
Ca. tidsforbruk på skuddplassen 1.dag: .………………………………… 
 
Ble skytters og dyrets plassering i skuddøyeblikket merket?......... 
 
Dyrets reaksjon etter skudd(ene); Datt for eksempel dyret i skuddet, gikk dyret i «kne», 
sammenkrøket/krum rygg, slo bakut med bakbeina, flyktet på tre føtter, senket hode/steil i fronten, 
ristet på hodet, beveget seg langsomt og stivt, ustødig gange, utrusing med høy fart. Eller viste 
dyret andre tegn - eller noen som helst tegn på skuddtreff ?  Nøye forklaring, evt. på eget ark: 
………………………………………………………………………………………………..…………………
………………………………………………………………………………..…………………………………
………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Sprikte dyret med en/flere klover, høyre eller venstre side?…………………………….. 
 



Var det påskutte dyret alene? …….Hvilke andre dyr: …………………………………….  
   
Ble blod/blodflekker og liggeplasser funnet  ?: ………………………………………….. 
 
Ble dyret påskutt i åpent terreng/glissen skog/tett skog ?: ……………………………..  
   
Når startet 1. dags ettersøk av dyret (dato,lokkeslett):……………………………......... 
 
Når ankom ettersøksekvipasjen skuddplassen ?: Dato……….       Kl……. 
 
Navn på jegere fra eget elgvald som deltok i ettersøket  1 dag?: …………………   
…………………  …………………  …………………  …………………  ………………… 
…………………  …………………  …………………  …………………  ………………… 
 
Ettersøksekvipasjen, oppgi navn på fører, hundens navn og id.nummer;……………. 
……………………………………………………………………………………. 
(Dersom det ble brukt flere hunder må dette forklares nærmere.) 
 
Ble det påskutte dyret observert under ettersøket ?:………………………………………  
 
Gikk dyret over til nabovald ?:……………Hvis ja, oppgi valdets navn og tidspunkt for evt. varsling 
og navn på vedkommende som ble varslet...…………………………… 
 

2. dags ettersøk. 
Ettersøk 2. dag utypes nærmere her eller på eget ark. (Hvordan ble ettersøket organisert, antall 
jegere, start og sluttidspunkt, hvilken ettersøkshund ble brukt, hva ble observert osv.) 
…………………………………………………………………………...................................................... 
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 
     
Ettersøk 3.dag (evt. flere dager) utypes tilsvarende på baksiden eller på eget ark. 
 
Når og hvor ble ettersøket avsluttet (sted, kartreferanse, klokkeslett) ?: ……………. 
 
Hvem tok beslutningen om å avblåse ettersøket? ……………………………………  
  
Jaktlagets forklaring (sannsynlig årsak til skadeskytingen):  
 
 
             
 
 
Sted, …../….. 20…     
 
_____________________________  
Jaktleder 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 


