
Parole 
 

Dagjagter med riffel - Naturstyrelsen Vestjylland 
 
Dagens program og jagtens afvikling 

 Afhængig af den købte jagttype, er følgende generelt: 

 Velkomst og præsentation af alle deltagere på jagten, og gennemgang af parole 
m.v.. 

 Efter parolen trækkes der lod om posterne og skytterne inddeles i transporthold. 

 Transport i skoven sker i så få biler som muligt – og foregår både i skovdistriktets 
samt deltagernes biler.  

 Herefter får skytterne anvist posterne, som er besat indtil afhentning/udmeldt 
sluttidspunkt. 

 Der er både poster i hochsitze og ”på jorden”. Medbring jagtstol, skydestok og evt. 
siddeunderlag. 

 Der må skydes når posten er besat, og det er sikkerhedsmæssigt forsvarligt – og 
solen er stået op.  

 Trykjagter med to såter: 

 Mødested: Fejsøhus – P-pladsen 

 Mødetid: kl. 08.30 

 Der afvikles to ”stortryk” på 250-700 ha/stk. – og der trækkes lod om posterne 
forud for begge.  

 Forventet tid på posten: fra 1¾ til 2½ time. 

 Efter første såt er afviklet serveres en sandwich med vand/kaffe. 

 Herefter afvikles dagens 2. såt. 

 Der serveres varm mad med kaffe/kage efter jagten. 

 Dagen slutter med en repræsentativ vildtparade ca. kl. 16.00 – 17.00. 

 ”Stortryk 50”: 

 Mødested: udmeldes inden jagten 

 Mødetid: kl. 08.30 

 Der afvikles én større (min. 1.500 ha) såt af 3-3½ times varighed.  

 Der serveres varm mad med kaffe/kage efter jagten. 

 Dagen slutter med en repræsentativ vildtparade ca. kl. 15.00 – 16.30. 

 Anstandsjagter: 

 Jagterne udgår normalt fra Ulfborg Skyttecenter. 

 Aften: posterne besættes 2½-3½ time inden solnedgang. 

 Morgen: posterne fordeles fra ca. 1 time inden solopgang, og besættes senest 10-
15 min. inden solopgang. 

 På anstandsarrangementet 18. – 19. december 2017 vil det være muligt at 
nedlægge kronhind og –kalv fra ½ før solopgang. 

 Der afholdes vildtparade ”løbende”, og efter sidste anstand afholdes jagtafslutning.  
 



 
 
Om skydning og ammunition 

 Hvis man skyder til et stykke kronvildt, der forsvinder efter skuddet, så man ikke 
kan se, at det ligger synligt forendt, må man herefter kun skyde igen til kronvildt, 
hvis forholdene ved skuddet til det første dyr var optimale, og skytten havde ”en 
god fornemmelse” ved skudafgivelsen. Dette vil blive uddybet/præciseret under 
gennemgangen af parolen aftenen inden jagten/inden jagten. 

 Hvis man har skudt til 2 stykker kronvildt, der ikke ligger synligt forendt, må man 
ikke skyde til mere kronvildt på posten. 

 Der må gerne skydes til råvildt, ræv og mårhund uanset ovenstående, fordi deres 
fært ikke forveksles med kronvildt af schweisshundene. 

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

 Der må kun skydes til vildt i fornuftige vinkler, ingen spids- eller bagskud. 

 Stillestående dyr: Maximal skudafstand afhænger af den enkelte skyttes evner og 
erfaringer – og ikke mindst situationen. Selv under helt optimale forhold – stabil 
skydestilling fra f.eks. en hochsitz og til stillestående dyr - bør gode skytter ikke 
skyde til kronvildt på afstande over 150 m. Erfaringen siger at 100 m er grænsen for 
mange skytter.   

 Dyr i bevægelse: skud til kronvildt i bevægelse er en vanskelig disciplin. Selv erfarne 
skytter bør undlade at skyde på afstande over 60 m og mindre erfarne skytter bør 
afkorte den afstand til 30-40 m – eller helt undlade at skyde. Vær opmærksom på at 
skud til bevægelige mål fra siddende stilling på jagtstol eller i hochsitz IKKE er 
optimalt.  

 Skyd kun til råvildt og ræv/mårhund hvis dyrene står stille eller går langsomt. 

 Dårligt placerede kugler i råvildt kan medføre, at dyrene ikke kan afsættes til 
vildthandler. I så fald forventes det, at skytten selv aftager vildtet til normal 
dagspris.  

 Har flere skytter skudt til samme stykke vildt, afgør jagtlederen, hvem der har 
leveret dyret. 

 Der må kun anvendes ammunition der er lovligt til kronvildt. 

 Der er erfaringen at almindelige ”standard-projektiler”, i de gængs anvendte 
kalibre, virker fint til kronvildt. Moderne ”premium-projektiler”, der har høj 
restvægt efter træf, vil generelt øge risikoen for rikochetter, og dermed øge 
risikoen for øvrige jægere, hundefolk og andre dyr, ved skudafgivelse. 

 Der må ikke anvendes haglpatroner i kombinationsvåben. 
 
Hvad må der nedlægges/skydes til ? 
Førerhinder bør skånes, og er det muligt skydes kalv før hind og lam før rå. 
 
Hver enkelt deltager må nedlægge/skyde til: 



 
Kronhjort 
Der må kun skydes til én trofæbærende hjort pr. deltager pr. jagtdag/jagtarrangement. 
Hjorte der må beskydes skal være 10-ender eller større. Hjorte med minimum 5 
sprosser på den ene stang accepteres også (ulige 10-ender). På begge ”Trykjagt 50” 
(14. november og 12. december 2017) skal en skudbar hjort have minimum 6 sprosser 
på en ene stang (ulige 12-ender). Dette vil også gælde på enkelte af de poster der 
trækkes lod om under anstandsjagterne. Hvis man ikke er tilfreds med en sådan post, 
vil der være mulighed for at få anvist en alternativ post uden en ”strammere” 
hjorteparole. En sprosse defineres som 2 cm eller længere. Trofæer skudt i 
overensstemmelse med parolen tilfalder skytten.  
Hjorte nedlagt i strid med parolen inddrages af Naturstyrelsen. Nedlægges en hjort i 
strid med parolen, medfører det karantæne for skytten, så vedkommende ved 
deltagelse i en senere jagt IKKE må skyde til hjort. Der er ingen trofæafgift. 
Fra 16. december til 31. januar er der ikke er jagttid på kronhjort. 
Det vil sige at der IKKE må nedlægges hjort under anstandsarrangementet 18. – 19. 
december 2017 samt på trykjagtsarrangementet 15.- 16. januar 2018. 
 
Kronspidshjort 
Der må ikke nedlægges kronspidshjorte. Nedlægges en spidshjort ved et uheld, 
bortfalder retten til at skyde til andre trofæbærende hjorte under resten af 
jagten/jagtarrangementet. 
 
Kronhind, kronkalv, råvildt, ræv og mårhund 
Fri afskydning.  
 
Dåvildt 
En dåvildtbestand er under opbygning, og der er kun en måneds jagttid på då, kalv og 
spidshjort, så der frigives ikke dyr til afskydning, undtagen under 
anstandsarrangementet 18. – 19. december 2017, hvor dåkalv må nedlægges. 
 
Sikkerhed 

 Den tildelte post er markeret, og må under ingen omstændigheder forlades under 
jagten. 

 Hvis det er muligt gives der tegn til naboskytte/-er, så I véd hvor I har hinanden. 

 Der skal ved skudafgivelse altid være sikker baggrund og kuglefang. 

 Skudvinklen til evt. nabo skal være fuldt forsvarlig. 

 Vær opmærksom på om der er hundeførere eller publikum i dit skudområde, når du 
afgiver skud og skyd kun, hvis det er forsvarligt. 

 Skyd ikke, hvis der er hunde tæt på vildtet. 

 Enhver deltager er ansvarlig for de skud vedkommende afgiver.  

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



 Alle jagtdeltagere bedes bære kraftigt farvet markering, som bånd i hatten eller 
anden tydelig markering på tøjet. Jagttøj i kraftige farver er meget positivt for 
sikkerheden, og da hjortevildt ikke opfatter farverne på samme måde som 
mennesker, betyder det intet for jagten 

 Publikum har ret til at være i skoven, og skal tiltales/behandles venligt. Lad være 
med at afgive skud, hvis nogen er i nærheden. 

 
Anskydninger, fangstskud og eftersøgning. 

 Stedet hvor dyret er beskudt må ikke betrædes af hensyn til eftersøgningsarbejdet. 

 Indprent dig nøje omstændighederne omkring skuddet, f.eks. rudlens størrelse, 
hvilket dyr der er skudt til, anskudssted, skudtegn, flugtretning m.v. 

 Der er schweisshunde til stede under jagten, og der foretages 
eftersøgning/kontrolsøg på alle dyr, der ikke er synligt forendte. 

 Alle skytter der har skudt til dyr der ikke umiddelbart er forendte, vil ”få besøg” af 
en schweisshundefører på posten.  

 Skytterne må ikke selv påbegynde eftersøgning. 

 Fangstskud må kun afgives fra den anviste post, flyt dig ikke for at få et bedre skud. 
Der må ikke afgives fangstskud, hvis der er hunde ved dyret. 

 Afstand og skudvinkel til dyret bliver ved fangstskud af underordnet betydning. Er 
det muligt, så skyd dog dyret på halsen eller bladet. 

 
God jagtetik. 

 Der er ikke skydepligt. 

 Jagten er først slut efter vildtparaden. 
   
Knæk og bræk! 
 
Naturstyrelsen Vestjylland 

August 2017 
 


