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Uv-Jagt er på mange måder, blevet en populær sportsgren inden for 
dykning, og det af mange årsager. 
Det er en sportsgren som byder på mange spændende naturoplevelser, 
som kan opleves året rundt, sammen med andre.  
En anden grund til at uv-jagt  har vundet sit indpas hos mange 
naturelskere,  er det at kunne nyde godt af naturens spisekammer,  
hvor begreber som bæredygtighed og respekt er højaktuelt for tiden. 
 
En grund til den stigende popularitet skyldes også, at Uv-jagt for mange 
opleves som en mere sikker sport, da der er ikke fare for dykkersyge, 
dykkerrus eller livsvigtig mekanik der kan svigte. 
 
Det meste af den uv-jagt der dyrkes i Danmark foregår 
ca. 90% af tiden i overfladen, på 30cm til 5 m vand . Jagt 
på torsk kræver, at man til tider jager på dybere vand 
+10m, men selv her befinder man sig mest i overfladen. 
UV-jagt i DK er typisk karakteriseret som stranddyk og 
foregår ofte langs med kysten.  
 
Det betyder ikke at utilsigtede hændelser ikke kan ske.  
Dårligt helbred, manglende selvindsigt, manglende viden og kompetencer 
kan hurtigt skabe potentielt farlige situationer. 
 
Potentielt farlige situationer, som vi ikke ser ved flaskedykning, kunne fx 
være vådeskud med harpun, samt Shallow water Blackout(besvimmelse). 
 
Sidstnævnte hører dog mest til fridykning eller uv-jagt på store dybder, 
hvor man bruger jagtformen Aspetto(man dykker ned og ligger sig til at 
vente på at fiskene kommer til en) En jagtform der oftest ses sydpå. 
 
UV-jagt skal være en sjov og spændende oplevelse, og vi arbejder derfor i 
klubben kontinuerligt på at øge sikkerheden omkring vores fælles 
interesse. Derfor har vi fokus på uddannelse, så vores medlemmer bliver så 
godt klædt på som muligt. 
 
Vi har som klub fastsat nogle grundlæggende rammer: 
 

- KOMPETENCE OVERSIGT TIL UV-JÆGEREN I HDK…..………..2 
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KOMPETENCE OVERSIGT TIL UV-JÆGEREN I HDK 
 

CMAS  1 * snorkeldykker  
uddannelse 

Kan deltage på ture med lav 
sværhedsgrad. 

CMAS  2 * * snorkeldykker 
uddannelse 

Kan deltage på alle ture. 

Medlemmer uden CMAS certificering eller 
anden uddannelseserfaring.  
(Skal bestå en snorkeldykker Cmas * * prøve) 

Kan herefter deltage på alle ture. 

Flaskerdykker certifikat 
(Skal bestå PRØVE*) 

Kan herefter deltage på alle ture. 

Erfaring fra anden fridykkeruddannelse 
godkendt af UV-jagt udvalget  
(Skal bestå PRØVE*) 

Kan herefter deltage på alle ture. 

 

Cmas 1 * og Cmas 2 * * snorkeldykker uddannelse foretages af Cmas instruktør.   
Nødvendig træning vurderes af  instruktør.  

Cmas instruktører underviser dykkere uden cmas eller anden erfaring. 
Her er tale om certificering og uddannelse i det svømmetekniske. 

 

UV-jagt udvalget kan godkende gennemførelse af PRØVE*. 

Udvalget kan godkende flaskedykkere og medlemmer med anden 
fridykkeruddannelse, som uv-jagt udvalget anerkender som gyldig erfaring. 
Her er IKKE tale om en certificering. 
 
PRØVE* tager afsæt i Cmas 2 * * snorkeldykker prøver og skal bruges til at vurdere 
kompetenceniveau hos medlemmer med anden erfaring end Cmas. 
 
Prøven skal vise om:   

● man kan svømme. 
● man har overskud og kan dykke.  

 
Eksempler på øvelser er svømning(over/under), bjærgning, dykning etc. 

 

Nye medlemmer og uv-jægere skal første gang danne makker med erfaren uv-jæger 
fra klubben, så kompetenceniveau kan vurderes på åbent vand.  
Ikke kun på grund af sikkerhed, men også for at kunne vejlede medlemmer videre i 
deres uddannelse som uv-jæger. 
UV-jagt er mere end svømmeteknik. Eksempelvis sikker håndtering af harpun. 

 
Man bliver bedre til UV-jagt ved at dyrke UV-jagt.  
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Klubbens medlemmer skal overholde regler og love vedrørende: 
 

● Våbenloven 
● Knivloven 
● Regler for lyst- og fritidsfiskeri 

 
Klubbens medlemmer skal altid udvise god etik og opførsel.  
Opfør dig med respekt når du er ved og ude på vandet. Vis hensyn til fx. 
stangfiskere. Afliv dyr forsvarligt og skyd ikke mere end du har brug for. 
 
 
DYKKERLEDER 
 
Der udpeges en person til dykkerleder. En dykkerleder er en person, der 
har erfaring og kompetence til at lede dykkets planlægning og 
gennemførelse  sikkert. 
 
Dykkerlederen: 
 

- Sikre sig at den enkelte dykker har den nødvendige uddannelse og 
erfaring, samt er psykisk og fysisk klar. 

- Sikre at den enkelte dykker er informeret om rammer og regler - 
hvor dykker man? hvad jager vi? fredningsbælter osv. 

- Gennemgår sikkerhedsprocedurer så alle deltagere på en dykkertur 
er vidende om forholdsregler i forbindelse med utilsigtede 
hændelser. At alle fx er enige om tegn/råb for hjælp. 

- Sammensætter makkere fx mindre erfaren med erfaren 
- Er informeret om bilnøglers placering. 
- Har mulighed for at kontakte myndigheder. 

 
Dykkerleder kan til enhver tid afvise dykker på grundlag af helbred, 
manglende kompetencer eller manglende sikkerhedsudstyr. 
 
I tilfælde af stærk strøm eller dårligt vejr, kan dykkerleder udelukke fiskeri 
på forskellige steder. 
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http://lbst.dk/fiskeri/lyst-og-fritidsfiskeri/regler-for-lyst-og-fritidsfiskeri/


MAKKER PRINCIP 
 
Makkeren er ikke kun en man deler en oplevelse med, men også en livline 
der skal være klar til at hjælpe i forbindelse med utilsigtede hændelser. 
 
Makkertjek - kend din makkers udstyr 
Dykkerne skal på forhånd lave aftaler om dykkets gennemførelse og 
foretage kontrol af hinandens udstyr for at sikre kendskab til dettes 
funktion og betjening. 
 
Der opereres med kommunikation- & sikkerhedsafstande.  
Der skelnes mellem dybde +-5 meter 
 

- 5 m - Her er den største fare først og fremmest risikoen for vådskud, og 
der skal derfor være en minimumsafstand på 10 m, mens der jages.  
Ved tættere kontakt skal harpun enten være afladt eller vende nedad. 
Kommunikationsafstand betyder, at man altid kan se, hvor ens makker er 
og at kommunikation er muligt. 
 

+5 m - Her er den største fare et ildebefindende. 
Harpunen skal her altid vende nedad mod bunden.  
Man er max 5 meter fra hinanden i overfladen. Man skiftes til at neddykke. 
En nede, en oppe.  
Man følger altid neddykker visuelt, for at holde udkig efter tegn på 
ildebefindende og er klar til at hjælpe i forbindelse med utilsigtede 
hændelser. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 



MINIMUMS SIKKERHEDSUDSTYR - Altid fuldt funktionsdueligt udstyr 
 
Alle deltagere skal som minimum være udstyret med nedenstående udstyr 
med mindre dykkerleder vurderer andet. 
 
 

- Torpedo bøje eller flåde med dobbelt blære, samt tydeligt A-flag. 

 
 

Hver dykker er altid forbundet til egen individuel bøje. 
 
Bøjen og A-flagets funktion er at synliggøre, at her er en dykker.  
 
Bøjen kan i nødstilfælde fungere som redningsbøje,  
 
Enkelt-blæret bøjer og flade bøjer godkendes ikke på grund af manglende 
synlighed og risiko for at punktere. 
 

- Navn og telefonnummer, skal være til stede på bøjen.  
 

- Bøjen skal efter mørkets frembrud udstyres med bøjelys, der er 
synligt 360 grader rundt.  

Yderligere info:  

 
https://www.youtube.com/watc
h?v=u9tFmY0mUoc&feature=yo
utu.be 
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- Bøjeline.  
 
Bøjelinen må ikke være svækket af alder, sollys, varme eller kemikalier.  
 

Yderligere info: 

 
https://youtu.be/lxpJZZUSpBA 

- Kniv.   
 
Man skal altid have kniv med så man kan skære sig fri, hvis man bliver 
fanget af net eller liner.  
Kniven er yderligere et redskab til at aflive fisk korrekt med.  
Kniven skal placeres så den er nem at gå til. 
 
Det anbefales at medbringe ekstra kniv eller linecutter. 

Yderligere info: 

 
https://youtu.be/tuGhaZLnbbo 

- Kompas  
 
Kompas er et vigtigt redskab, hvis vejret pludselig slår om og man ikke kan 
se, hvad vej land er eller ved natdyk, hvor det kan være svært at skelne 
mellem lys på hav og på land. 
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- Mobiltelefon (drybox/bag)  
 
Dykker medbringer mobiltelefon, så hjælp altid kan tilkaldes.  
Man kan med fordel dele ens gps position via mobil så andre løbende kan 
følge ens position live.  Ex: Glympse (Google Play/ Itunes) 
 

- Gyldigt fisketegn skal medbringes.        
 
  

- Reserve lygte (natdyk)  
 
Ved natdyk skal der altid medbringes reserve lygte i fald ens primær lygte 
ikke virker. 
 
 

- Fløjte      
 
Man skal medbringe fløjte så man kan signalere efter hjælp, hvis 
nødvendigt.  
 

- Vægt system       
 
Der må kun benyttes bælte med quick realease spænde af typen scuba 
eller Marselis spænde.  
 
I undervandsjagt stræber man efter ikke at være tungere afvejet end højst 
nødvendigt. Målet er at være perfekt afvejet i forhold til teknik og den 
dybde man vil jage på, samtidig med at vi undgår at komme ud i 
ubehagelige situationer, hvor man er for tungt afvejet og skal kæmpe for 
at kommer til overfladen. 
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