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Trekantsområdet 

J.nr. NST-279-00070 

Ref. simbs 

Den 17. december 2019 

Jagtinvitation til bevægelsesjagt med riffel 
 
Naturstyrelsen Trekantsområdet inviterer hermed til bevægelsesjagt i 
Frederikshåb Plantage 
 
Fredag, den 10. januar 2020, med parole kl. 9.30. 
 
Mødested er den Store parkeringsplads på Rygbjergvej i Frederikshåb Plantage, 
ved skovvejen ind til Kighøj, Rygbjergvej 48, 7183 Randbøl.  
 

 
 
Vi spiser frokost efter jagten og holder parade ved Kighøj, hvorefter jægerne vil 
kunne blive kørt ud til bilerne, eller tage en lille gåtur ud til bilerne på ca. 2 km, 
når vi er færdige (se kortet).  
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Medbring madpakke og drikkevarer til dagen, og husk at tage det med fra jeres 
biler, som I skal bruge i løbet af dagen, da vi ikke kommer forbi bilerne inden 
dagen er slut. Naturstyrelsen Trekantsområdet serverer kage til den medbragte 
kaffe/te.  
Da vi ikke synes, at alkohol og jagt hører sammen, må der ikke indtages alkohol før 
og under jagten. 
 

Husk gyldigt jagttegn med påtegning af bestået riffelprøve.  
Dette skal forevises før parolen. 
 
Alt vildtet ønskes solgt efter vildtparaden til jagtdeltagerne. 
Hvis der skydes råvildt eller dåvildt, skal skytten selv aftage vildtet, hvis ikke andre 
ønsker at købe det. 
 
 
Svar udbedes snarest og senest søndag den 5. januar 2020 på mail til 
Simon Bo Sørensen, simbs@nst.dk  
 
Husk at oplyse det fulde navn, e-mail, tlf-nr. og jagtforening på den person, som 
deltager på dagen. 
 
 
Yderligere oplysninger kan fås ved kontakt til Skovfoged Simon Bo Sørensen, mail 
simbs@nst.dk, tlf-nr. 93 59 69 72 
 
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
Inken Breum Larsen    Simon Bo Sørensen 
Skovrider  Skovfoged 
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Parole riffeljagt, Naturstyrelsen Trekantsområdet 
 
Jagtens afvikling: 

 Din holdleder anviser din post, som først må forlades når jagten er slut. 

 Transport i skoven sker i så få biler som muligt. 

 Du må skyde, når du er sat på post, og det er sikkerhedsmæssigt 
forsvarligt. 

 Skytterne vil være på post ca. kl. 10.30 og præcis kl. 13.00 afsluttes jagten. 

 Efter jagten går skytterne ud til vejen, hvor de er blevet sat af. Her 
informeres holdlederen omkring, hvad der er skudt, hvad der er set, og om 
der er skudt til vildt, som ikke ligger synligt forendt eller der har været 
forbiskud til, som skal eftersøges.  

 Du vil blive samlet op af din holdleder, og blive kørt til Kighøj efter jagten 
er slut. 

 Du skal redegøre for ALLE dine afgivne skud, og altså også oplagte 
forbiere, vådeskud m.v. 

 Parole, såtkort, og hvilke oplysninger, som skal indberettes efter jagten 
udleveres på dagen. 

 
Hvad må der nedlægges: 

 Der må nedlægges: 
o Kronspidshjort 
o Kronhind 
o Kronkalv 
o Då 
o Dåkalv 
o Råvildt 
o Mårhund 

 Vær omhyggelig med at udvælge det rigtige dyr. 

 Der ligges vægt på, at der skydes kronkalv på dagen. 

 Skyd altid små dyr før store og unge dyr før ældre. 

 Evt. begrænsninger i antal nedlagte dyr pr. post vil blive meddelt på selve 
jagtdagen. 

 Nedlægges råvildt eller dåvildt, skal skytten selv aftage dyret til listepris, 
medmindre andre vil købe det. 

 
Sikkerhed: 

 Du er den eneste ansvarlige for de skud, du afgiver på jagten. 

 Du må under ingen omstændigheder forlade din post under jagten. 

 Vær opmærksom på, at publikum og drivere kan dukke op overalt. 

 Skyd kun til vildt som er frit, så du er helt sikker på, hvad du skyder til. 

 Samtlige af dine skud skal være afgivet med 100% sikker baggrund og 
kuglefang. 

 Træer og krat er ikke forsvarligt kuglefang. Kuglen skal gå i jorden, og i en 
forsvarlig vinkel. 

 Skudvinklen til evt. nabo skal være fuldt forsvarlig. 

 Før og efter jagten skal riflen være afladt og bæres åben og tom. 

 Alle jagtdeltagere skal bærer bånd i hatten eller anden tydelig mærkning i 
signalfarve. 

 
Skydning: 

 På alle vores jagter har vi rigtig gode folk med fra Naturstyrelsens 
Schweissregister. Af hensyn til vildtet og ønsket om at foretage de bedst 
mulige eftersøgninger, har de krævet at følgende overholdes: 

 Hvis du har afgivet skud til hjortevildt, der ikke ligger synligt forendt, 
må du herefter kun skyde i den modsatte retning. Sker det herefter, at et 
nyt dyr er beskudt og ikke ligger synligt forendt, må du ikke mere skyde 
til hjortevildt fra denne post. Derved sikres det, at vi kan lave de bedste 
eftersøgninger af dine to dyr. 
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 Alle afgivne skud efter vildt betragtes som potentielle anskydninger, også 
selvom det virker som en klar forbier, og de SKAL eftersøges. 

 Du må gerne skyde mårhund uanset ovennævnte, da færten ikke 
forveksles med kron-, då– eller råvildt af schweisshundene. 

 Kommer der synligt anskudte dyr for, må de skydes uanset ovennævnte, 
hvis det er sikkerhedsmæssigt forsvarligt. 

 Du må kun skyde til vildt i fornuftige vinkler. Ingen spids– eller bagskud, 
og ikke på afstande over 100 m, når vildtet står stille. 

 Du må kun skyde til vildt i bevægelse hvis du mestrer det, og i alle tilfælde 
kun ud til en afstand på max 50 meter, og altid vurderet i forhold til hvad 
du mestrer. For mange jægere er 50 meter for stor afstand til sikker 
skydning til vildt i bevægelse. 

 
Anskydning, fangstskud og eftersøgning: 

 Stedet, hvor dyret er beskudt, må ikke betrædes af hensyn til 
eftersøgningsarbejdet. Marker skudstedet med rødt markeringsbånd. 

 Indprent dig nøje omstændighederne omkring skuddet. F.eks. tidspunkt 
for skudafgivelsen, rudlens størrelse, anskudssted, skudtegn og 
flugtretning. 

 Alle afgivne skud til dyr, der forsvinder efter skuddet bliver kontrolleret 
med en registreret schweisshund. 

 Du må ikke selv påbegynde eftersøgning. 

 Du må kun afgive fangstskud fra den anviste post. Flyt dig ikke for at få et 
bedre skud. 

 Afstand og skudvinkel til dyret bliver ved fangstskud af underordnet 
betydning – men HUSK sikker baggrund og kuglefang.  

 
Jagtetik: 

 Publikum har ret til at være i skoven. De skal behandles venligt og høfligt. 

 Lad være med at afgive skud, når der er publikum inden for synsvidde. 

 Du har ikke pligt til at skyde, så slap af og skyd kun i de situationer du 
magter. 

 Jagten er først slut efter vildtparaden. 

 Følg de jagtetiske regler. 
 
 
 

Det skal du have med på post: 

 Personligt jagtgrej. 

 Hat eller hattebånd i signalfarve. 

 Velfungerende ur. 

 Varm beklædning og måske en ekstra trøje. 

 Noget varmt at drikke og lidt at spise. 

 Evt. siddeunderlag og jagtstol. 

 Evt. skydestok og håndkikkert. 

 

 



Hej med dig
En god oplevelse. Der var styr på alt.Fra start til slut
vi var 22skytter alle sad i tårn 12 drivere og 6 hunde
vejret var vi ikke så heldige med, regn og blæst kun den sidste time var der tørvejr
Vildt så vi ikke meget af
på paraden 1 då kalv og 1skud afgivet.

Hilsen
John Kirkegaard Sørensen


