
DAGJAGT MED RIFFEL  
 

VILKÅR 
 

§ 1 
AFTALENS PARTER 

 
Mellem Miljø- og Fødevareministeriet, Naturstyrelsen Vestjylland, Gl. Landevej 35, 7620 Lemvig som sælger 
og køber indgås følgende kontrakt for dagjagt med riffel på Naturstyrelsen Vestjyllands arealer. 
 

§ 2 
KONTRAKTENS INDHOLD 

 
Købet omfatter en jagt/et jagtarrangement med riffel på Naturstyrelsen Vestjyllands arealer.  
 
I jagtsæsonen 2017/18 udbydes følgende: 
 

 Anstandsjagtarrangement inkl. skydebane med tre ”outings”. 

 Anstandsjagt uden skydebane med fire ”outings” og mulighed for jagt ½ time før solopgang.  

 Trykjagt med 25 deltagere, hvor der afvikles to såter under jagten – inkl. 
skydebane/forarrangement. 

 ”Trykjagt 50” - trykjagt med 50 deltagere, hvor der afvikles én såt (ca. 3-3½ time) under jagten. Der 
udbydes både pladser med og uden skydebane/forarrangement. 

 
De enkelte jagter/arrangementer er beskrevet på Naturstyrelsens hjemmeside. 
 
Ved jagter/arrangementer med et forudgående skydebanearrangement og overnatning, er skydebaneleje, 
fuld forplejning inkl. drikkevarer, overnatning i 4-sengs rum (inkl. sengelinned) samt morgenmad inden jagten 
inkluderet i prisen. 
 
På alle jagter serveres der mad inkl. drikkevarer og kaffe under/efter jagten. Der må i løbet af jagten ikke 
nydes anden alkohol end den der serveres i forbindelse med maden. 
 
Gyldigt dansk jagttegn, riffeltilladelse og bevis for bestået riffelprøve er en betingelse for at deltage, og skal 
medbringes. Der skal stå ”Riffelprøve bestået + dato” på jagttegnet. ”Riffeljagt tilladt” betyder ikke at 
riffelprøven er bestået. 
 
Der må nedlægges kronvildt, råvildt, ræv og mårhund. Der skal anvendes ammunition lovligt til kronvildt. 
 
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 5 sprosser på den ene stang (ulige 10-ender) accepteres 
også. OBS: på de to ”Trykjagt 50” – 14. november og 12. december 2017 - skal en hjort der må nedlægges 
være en hjort med mindst 6 sprosser på den ene stang. Dette vil også gælde på enkelte af de poster der 
trækkes lod om under anstandsjagterne. Hvis man ikke er tilfreds med en sådan post under anstandsjagterne, 
vil der være mulighed for at få anvist en alternativ post uden en ”strammere” hjorteparole. Trofæet tilfalder 
skytten, men 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. 
 
På jagter i januar må der af kronvildt kun nedlægges hind/kalv. 
 
Jagten er beskrevet i oplægget til de enkelte jagter/jagtarrangmenter. Posterne fordeles ved lodtrækning. Der 
vil være schweisshunde til rådighed.  
 

 



 

Skytterne sættes på post, og denne er fast og må ikke forlades under hele såten/jagten. Transport under 
jagten kan ske i egne biler eller distriktets køretøjer. 
 
Køber skal udover bestemmelserne i aftalen respektere de generelle begrænsninger, der følger af 
lovgivningen, herunder bl.a. jagtloven. 
 
Sikkerhedsregler i henhold til parolen.   
 
Deltagelse sker på eget ansvar. 
 

§ 3 
PRIS OG BETALING 

 
Priser er beskrevet på hjemmesiden, og der betales med kreditkort i Naturstyrelsens netbutik. 
  
Der er ingen trofæ-/afskydningsafgift.  
 
Betaler/køber er ansvarlig for, at de tilmeldte deltagere er gjort bekendt med aftalens vilkår. 
 
 

§ 4 
MISLIGHOLDELSE OG BORTVISNING 

 
Afbud medfører ikke tilbagebetaling, men der kan, efter nærmere aftale, sendes en stedfortræder. 
 
Ved brud på bestemmelserne i § 2, det være sig: 

 fremmøde uden gyldigt jagttegn og/eller riffeltilladelse samt bevis for bestået 
riffelprøve 

 brug af andet end lovlig ammunition til kronvildt 

 at man under jagten forlader sin anviste post 

 fravigelse af reglerne om alkohol 

 brud på lovgivning herunder jagtloven 

 fravigelse af reglerne i parolen – det være sig den vedlagte eller specielle punkter 
medtaget på jagtdagen 

 ved adfærd, der bringer en selv eller andre mennesker i fare 
forbeholder Naturstyrelsen sig ret til øjeblikkelig bortvisning, samt konfiskering af eventuelle trofæer nedlagt 
ved fravigelse af reglerne. I tilfælde af bortvisning er der ingen tilbagebetaling. 
 

§ 5 
ANDRE BESTEMMELSER 

 
Det nedlagte vildt tilhører Naturstyrelsen. Der er som regel mulighed for at købe, i det mindste det vildt, man 
selv har nedlagt til dagspris. 
 
Naturstyrelsen forbeholder sig ret til at aflyse eller afbryde jagten i tilfælde af force majeure, herunder 
manglende tilslutning, vejret eller andre tvingende omstændigheder. Det indbetalte beløb for jagten 
tilbagebetales i så fald helt eller delvist. 
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