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Retningslinier for arbejdet i de  

regionale hjortevildtgrupper 
 

Formålet med disse retningslinier er at give de regionale hjortevildtgrupper et ensartet oplæg til 

arbejdet med at styrke forvaltningen af hjortevildt i Danmark. Retningslinierne består at 

følgende afsnit:  

 

 Baggrund 

 Skitse til forretningsorden for grupperne 

 Arbejdets formål  

 Arbejdets omfang og økonomi 

 Lovgivning 

 Jagtetik og vejledning i jagt 

 Regioner 

 Bilag: Jagtetiske regler, vejledning i jagt, kronvildtregioner og litteraturliste. 

 

Baggrund 

I 2000 blev der på initiativ af Skov- og Naturstyrelsen og Vildtforvaltningsrådet igangsat en 

debat om forvaltning af kronvildt i Danmark, herunder stillet forslag om at udarbejde en egentlig 

forvaltningsplan. Et særligt udvalg blev nedsat og en møderække gennemført uden, at der 

fremkom et forslag til forvaltning, som alle parter kunne stå inde for. Efterfølgende blev 

diskussionen videreført i regi af en mindre gruppe, hvilket har resulteret i, at Vildtforvaltnings-

rådet har besluttet, at de regionale "kronvildtudvalg", som har været en del af drøftelserne fra 

starten, skal igangsætte en lokal forvaltning af kronvildt. Det er samtidig besluttet, at landet 

inddeles i 12 kronvildtforvaltningsområder. Der er i juni 2004 rettet henvendelse til Vildtforvalt-

ningsrådets medlemmer, ligesom Skov- og Naturstyrelsen har rettet henvendelse til de 

involverede statsskovdistrikter, der anmodes om at tage lokalt initiativ. I 2007 anbefalede 

Vildtforvaltningsrådet så, at de etablerede grupper inddrog dåvildt i diskussionerne om lokal 

bæredygtigt forvaltning af hjortevildt samtidig med at der i de områder, der ikke allerede var 

repræsenteret af en regional kronvildtgruppe blev etableret hjortevildtgrupper. 

 

Følgende er uddrag af Skov- og Naturstyrelsens oplæg: 

 

”For hver region nedsættes en arbejdsgruppe bestående af 6 personer, dækkende følgende 

foreninger, organisationer m.v.:   

 

 1 repræsentant for Danmarks Jægerforbund, der er formand for arbejdsgruppen. 

 1 repræsentanter for Dansk Landbrug. 

 1 repræsentant for Dansk Skovforening. 

 1 repræsentant, der i fællesskab udpeges af Dansk Landbrug og Dansk Skovforening. 

 2 repræsentanter med biologisk og jagtmæssig indsigt, dækkende de grønne foreninger i 

Vildtforvaltningsrådet, heraf mindst 1 person fra Danmarks Naturfredningsforening. 

 

Skov- og Naturstyrelsen varetager sekretariatsfunktionen for arbejdsgrupperne ved det lokale 

statsskovdistrikt. 

 

Arbejdsgrupperne har følgende regionale hovedopgaver: 
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 At udbrede kendskabet til De Jagtetiske Regler for kronvildt.  

 At gå i dialog og agere, hvis der konstateres brud på De Jagtetiske Regler for kronvildt. 

 At medvirke til at skabe et overblik over både kronvildtets og dåvildtets bestandsudvikling og 

sammensætning. 

 At medvirke til at skabe overblik over afskydningen. 

 At medvirke til at skabe overblik over de skader som både kronvildt og dåvildt forvolder i 

jordbruget. 

 

Forretningsorden aftales regionalt af de enkelte grupper.   

 

Samtlige regionale arbejdsgrupper afrapporterer årligt sine aktiviteter til 

Vildtforvaltningsrådet.” 

 

Skitse til forretningsorden 

Jf. ovenstående skal hjortevildtgrupperne selv aftale forretningsorden for arbejdet. Vigtige 

elementer i en sådan forretningsorden er: 

 

 Formålet med arbejdet 

 Målgrupper 

 Deltagere 

 Arbejdsprogram, bruttoliste over opgaver 

 Koordinering med evt. øvrige lokale arbejdsgrupper   

 Mødeforløb, referat og rapportering 

 

Skov- og Naturstyrelsens distrikter (Thy, Buderupholm, Fussingø, Feldborg, Klosterheden, 

Oxbøl, Lindet, Fyn, Odsherred, Falster, Frederiksborg og Bornholm) varetager 

sekretariatsfunktionen og dermed også formaliseringen af forretningsordnen. 

 

Arbejdets formål 
 

Overordnet er det formålet at sikre en bæredygtig forvaltning af både kronvildt og dåvildt i 

Danmark herunder: 

 

 At sikre, at kronvildt og dåvildt får udbredelse i nye danske lokalområder. 

 At sikre en bæredygtig og demokratisk jagt, herunder  

 stedvist at mindske afskydning af unge hjorte, 

 stedvist at lempe jagttryk og afskydning på forholdsvist små terræner, 

 at styrke jagtetikken, 

 At sikre vildtafværgning og regulering ved omfattende vildtskader på afgrøder. 

 At sikre befolkningen rimelige muligheder for at opleve det store hjortevildt i naturen. 
 

 

Arbejdets omfang og økonomi 

Der er ikke fastsat præcise rammer for arbejdet, således heller ikke det tidsmæssige forløb. Der 

skal hvert år foretages en indrapportering til Vildtforvaltningsrådet, og på denne baggrund vil 

arbejdets forløb blive evalueret og præciseret.  

 

Med hensyn til økonomien, betaler hver deltager for egne omkostning, transport i forbindelse 

med møderne etc. Fællesomkostning ved møderne betales af Skov- og Naturstyrelsen. 
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Lovgivning 

Hjortevildt forvaltes lovmæssigt igennem fastsættelse af jagttider, visse steder lokale jagttider, 

og regler om jagttidspunkter (solopgang til solnedgang). Områdemæssigt gælder de generelle 

regler efter § 18 (små arealer), ligesom kronvildt- og dåvildtjagten enkelte steder er underlagt 

lokale fredninger (reservater m.v.). Metodemæssigt forvaltes jagten på hjortevildt ud fra 

jagtlovens generelle bestemmelser om jagtmetoder samt de særlige regler for jagtmåder, 

jagtredskaber, skydevåben og ammunition. Al hjortevildt er omfattet af regler om eftersøgning 

af nødstedt vildt. Jagtlovens regler (§ 5) om, at visse vildtarter i særlige områder kun må jages 

efter tilladelse fra ministeren, finder ikke anvendelse. 

 

Jagtetik og vejledning i jagt 

 

Særlige jagtetiske regler for kronvildtjagt 

Et nøgledokument i sagen er de såkaldte Jagtetiske Regler for Kronvildt. Disse er tiltrådt af 

Vildtforvaltningsrådet. Hensigten med hjortevildtgrupperne er bl.a. en implementering af disse 

særlige jagtetiske regler for kronvildt. 

  

Generelle jagtetiske regler 

Der er i foråret 2004 udgivet et sæt generelle jagtetiske regler. Dette er også sket i regi af 

Vildtforvaltningsrådet. Af hensyn til almindelig forståelse og genkendelse er det væsentligt, at 

de elementer i disse jagtetiske regler, som vedrører hjortevildtforvaltning, indgår i gruppernes 

overvejelser 

 

Vejledning i riffeljagt 

Skov- og Naturstyrelsen og Danmarks Jægerforbund har sammen udgivet pjecer under titlen 

Vejledning i jagt, herunder riffeljagt. Her er tale om praktisk vejledning i planlægning og 

afvikling af jagt såvel som evaluering af jagten. Denne vejledning bør også indgå i gruppernes 

arbejde.  

 

Regioner 

Skov- og Naturstyrelsen har inddelt landet i 12 regioner til forvaltning af hjortevildt, se bilag. 

Der kan opstå behov for geografiske rokader i forløbet.  
 

Arbejdet i grupperne 

Opmærksomheden henledes på det materiale, der allerede foreligger fra tidligere arbejdsgruppe 

som kan give supplerende viden og inspiration for de regionale arbejdsgrupper bl.a. ”Udkast til 

forvaltning for krondyr i Danmark”, der vedlægges som bilag, hvori der blandt andet findes en 

relevant litteraturliste. For så vidt angår kapitel 9 i udkastet pointeres det, at der endnu ikke er 

vedtaget nogen forvaltningsplan, men der ene og alene truffet beslutning om at nedsætte 

regional kronvildtgrupper og markedsføre og implementere de jagtetiske regler. 
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BILAG, Vildtforvaltningsrådets etiske regler for kronvildtjagt 

 

”De jagtetiske regler for kronvildt 
 

De jagtetiske regler for kronvildt skal bidrage til at sikre en bred accept i offentligheden af 

jagten på vort største pattedyr, hvilket er grundlaget for, at jægerne  fortsat kan udøve 

kronvildtjagt uden detaljerede restriktioner. 

 

Reglerne er udarbejdet af Vildtforvaltningsrådet 

 

Det er den enkelte jægers ansvar at værne om kronvildtet og kronvildtjagten ved at leve op til de 

jagtetiske regler. 

 

Afskydningspolitik 
 

 Afskydningen tilrettelægges, så bestanden har en naturlig køns- og aldersfordeling. 

I nogle områder skydes der mange hjorte og få hinder og kalve. Afskydningen bør foretages, så 

den fordeler sig jævnt mellem hundyr og handyr, og med størst afskydning blandt de helt unge 

dyr. 

 

Med henblik på at opnå en bedre fordeling mellem hjorte og hinder anbefales det at indskrænke 

septemberjagten på hjorte mest muligt, hvilket samtidig giver ro i brunsten. 

 

Nabohensyn 
 

 Vis nabohensyn. 

 

Jagtetik drejer sig også om, at afskydningen står i et rimeligt forhold til terrænets størrelse. 

Jagtetisk er der tillige forskel på, om kronvildt skydes i deres sædvanlige opholdsområder, eller 

når de er tilfældigt forekommende under deres vandringer. Derfor er det vanskeligt at sætte et 

præcist mål for, hvornår et terræn er stort nok til, at en kronvildtjagt kan anses for værende 

jagtetisk forsvarlig . 

 

Det er dog godt naboskab, at man tilsigter, at det vildt man skyder til også falder på ens eget 

område og ikke ovre hos naboen. Kronvildt falder sjældent på skudstedet, og et stykke kronvildt 

kan udmærket gå 100 meter med en perfekt dræbende kugle. Dette betyder i sig selv, at det kan 

være nabomæssigt problematisk at skyde kronvildt på helt små terræner eller tæt på naboskel. 

 

Det er ikke godt naboskab at skyde mere end 1 stykke kronvildt pr. sæson, på arealer der er 

mindre end 25 ha. 

 

På meget små eller meget smalle arealer anbefales det at indgå naboaftaler, så jagten udøves i 

et fællesskab eller i det mindste i en fælles forståelse. 

Bæredygtig jagt 

 

 Jagtudnyttelsen bør være bæredygtig. 
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Bæredygtighed er et elastisk begreb, når man har at gøre med en vildtart, som færdes over store 

områder, og som ofte har forskellige foretrukne områder på de forskellige tider af året. De 

forskellige områder har en forskellig bæreevne. Man kan derfor kun angive et skøn for, hvad 

man med rimelighed kan anse for en bæredygtig udnyttelse af en bestand. I de fleste områder vil 

en afskydning på mere end 1 stykke kronvildt pr. 25-50 ha pr. sæson ikke kunne betegnes som 

værende bæredygtig. På større ejendomme vil afskydningen normalt ligge på et lavere niveau.  

 

En bæredygtig jagtudnyttelse kan ikke måles ved at holde den samlede afskydning i Danmark op 

imod bestandsudviklingen. Bæredygtigheden skal i stedet vurderes indenfor de enkelte områder, 

hvor kronvildtet findes. Kronvildtets kerneområder rummer de af kronvildtet krævede 3 

elementer: Ro, dækning og føde. I disse områder kan der skydes flere dyr pr. arealenhed end i 

yderområderne, hvor bestanden er tyndere, og hvor afskydningen skal være mindre for at give 

dyrene mulighed for at etablere faste bestande.   

Skydning 

 

 Vær opmærksom på, hvad du skyder på. 

 Kronvildt bør kun skydes i sideskud. 

 Vælg så vidt muligt at skyde på dyr, der er i ro. 

 Afgiv ikke chancebetonede skud. 

 Træn på skive og bevægeligt mål. 

 

Kronvildtjagt giver let forøget puls hos jægeren, og der kan være et behov for at tage hurtige 

beslutninger. Når dyrene optræder i rudler, kræver det større overblik. Hold hovedet så koldt 

som muligt og registrer, hvad der sker. På denne måde vil de fleste jagtsituationer få et godt 

forløb. Kronvildt er store dyr, og er derfor lette at ramme. Der er dog stadig en risiko for 

anskydninger. De fleste har ikke problemer med at ramme et fast lille mål på 100 meters afstand 

på en skydebane, men jagtskydning kan være anderledes og skydning til bevægeligt mål er 

meget anderledes. Træn og kend din egen begrænsning. Selv træning med luftbøsse til 

bevægelige kunstige mål er en god jagtskydningstræning. Tørtræning med åbne øjne og sving i 

riflen giver også en forbedret jagtskydning. 

 

Brug hochsitz eller hochstand, hvis du har mulighed for det. 

 

Anskydninger  
 

 Vær meget opmærksom på skudtegn  

 Lad være med at skyde til friske dyr, hvis du allerede har skudt til et dyr, der ikke ligger 

synligt og forendt 

 Brug altid schweisshundene 

 

Anskydninger vil vi beklageligvis aldrig blive fri for; men den enkelte kronvildtjæger bør gøre 

sit til, at mængden af anskydninger bliver så lav som overhovedet mulig. Det skylder jægerne 

hinanden og kronvildtet. 

 

Selv erfarne kronvildtjægere kan have meget svært ved sikkert at sige, om et skud ramte dyret 

eller var helt forbi. Mængden af schweiss kan tilsvarende være forsvindende lille, selv ved gode 

og dræbende skud. Dyrene er stærke og kan gå meget langt med en god kugle. 
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Er der den mindste tvivl om, hvorvidt du har ramt et dyr eller ej, så lad være med at starte en 

eftersøgning. Afmærk i stedet skudsted med videre, og tilkald en schweisshundefører med 

erfaring i eftersøgning af kronvildt. 

 

Eftersøgning af anskudt kronvildt kan være en meget svær opgave. Hjælp derfor hundeføreren 

med gode og præcise observationer og afmærkninger i terrænet, og lad være med at lave flere 

anskydninger i det samme område.  

Jagtudøvelse 

 

 Afhold ikke tryk- og drivjagter i september. 

 Skyd ikke diegivende hinder i oktober. 

 Der skal forløbe mindst 3 uger mellem afholdelse af tryk- og drivjagter. 

 Afhold højest 3-4 fællesjagter pr. sæson på det samme revir. 

 Begræns brugen af store hurtigtgående hunde til drivjagt. 

 

Forstyrrelser i brunsttiden bør holdes på et minimum, og større arrangementer i september er 

forstyrrende for det sociale mønster i forbindelse med brunsten. 

 

Sørg så vidt muligt for at friholde nogle områder, når der afholdes tryk- og drivjagter. 

 

Pürschjagt er skånsom, men hvis flere pürscher samtidig over et helt jagtterræn, så kan det 

virke som en drivjagt. 

 

De fleste kalve dier stadig i oktober, og hvis hinden skydes bliver kalvens betingelser gennem 

vinteren forringet. Der er ikke etiske problemer i at skyde smalhinder i oktober, men det kræver 

god tid og nogen erfaring at skelne mellem smalhinder og hinder. 

 

Kronvildt fordrer fred og ro. I etableringsfasen i nye områder er netop fred og ro en af 

nøglefaktorerne. 

Dialog og Regionale hjortevildtgrupper 

 

 Planlæg kronvildtafskydningen i dit lokalområde sammen med dine naboer 

 

Flere steder i landet praktiserer større eller mindre grupper af lodsejere og jægere et 

samarbejde om kronvildtet. Disse samarbejder kan være mere eller mindre formelle, men under 

alle omstændigheder bidrager de til en fælles ansvarsfølelse for bestandene. Dette gælder også, 

når krondyrene anretter uacceptabelt store skader i jordbruget. 

 

Bidrag selv til denne dialog og det deraf følgende samarbejde. 

 

Der er nedsat Regionale hjortevildtgrupper, der med en bred repræsentation, skal understøtte 

efterlevelsen af de jagtetiske regler.”  
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Bilag. Uddrag af de eksisterende generelle jagtetiske regler, for så vidt angår 

felter med relevans for jagt på kronvildt. Disse regler er udgivet 2004 af 

Danmarks Jægerforbund i samarbejde med Vildtforvaltningsrådet og Skov- og 

Naturstyrelsen. 

 

”Formålet med disse jagtetiske regler er at sikre, at der findes et sæt ”autoriserede” 

retningslinier, der angiver, på hvilken måde jagt skal udøves, for at den er i overensstemmelse 

med god jagtmoral. 

 

 En fortsat accept af jagt på naturens vilde pattedyr og fugle kræver i et moderne samfund, at 

jægerne ikke blot overholder jagtlovgivningen, men også udviser god jagtmoral og dermed 

respekterer jagtens etiske regler.  

 

1. Hensynet til vildtbestandene 

 Al jagt skal tage hensyn til bestandenes størrelse, således at der kun nedlægges 

en del af det naturlige bestandsoverskud. Er der tvivl, skal der jages efter 

forsigtighedsprincippet. 

 Kend dit vildt og skyd kun, når du ved, hvad du skyder på. 

 Undlad at jage, når vejrliget gør vildtet særligt sårbart. 

 Afpas jagthyppighed og afskydning efter terrænets bæreevne. En høj jagtleje eller 

mange jagtdeltagere berettiger ikke til et højt jagttryk. 

 Et velbeliggende areal berettiger ikke til at nedlægge mere vildt, end arealet selv 

kan oppebære. 

 Begræns forstyrrelserne ved jagten så vidt det er muligt. Tænk på, at 

forstyrrelserne ved jagten kan betyde mere for bestandenes trivsel end antallet af 

nedlagte stykker vildt. Standvildtet bør ikke udsættes for forstyrrende jagtformer 

(klap- og drivjagt) mere end 3-4 gange pr. sæson. Der bør derfor være mindst 3 

uger imellem hver jagt på samme lokalitet.  

 Sørg for en afbalanceret afskydning af han- og hundyr samt unge og gamle 

individer. 

 Forvalt ”dit” vildt og terræn, som du gerne ser dine jagtnaboer forvalter 

”deres”. 

 

2. Hensynet til individet, der er genstand for jagten: 

 Anvend hensigtsmæssige våben og ammunition til den pågældende jagtform. 

Våbnet skal tilpasses den enkelte jæger, testes og indskydes med god og effektiv 

ammunition.  

 Opøv dine skydefærdigheder ved jagtrelevant skydetræning, hvor du afprøver 

forskellige skudafstande, skudvinkler og skudstillinger. Lær på denne måde dine 

begrænsninger at kende og respektér dem. Eksperimentér på skydebanen – ikke 

på jagt! 

 Overhold til enhver tid de anbefalede maksimale skudafstande fastsat for jagt: 

Riffeljagt:  

 Bør du ikke skyde uden fast anlæg, skyde på afstande over 100 m eller 

skyde til løbende vildt, medmindre du igennem omfattende 

jagtrelevant træning har opnået rutine heri. 

 Skyd kun, hvis der er frit skudfelt. 

 Skyd ikke hals- eller hovedskud og skyd ikke i ugunstig vinkler. 

 Skyd ikke, hvis der er risiko for, at flere dyr rammes af skuddet. 
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 Skyd kun andet skud til et friskt stykke vildt, hvis chancen for et dræbende skud er 

lige så stort som ved første skud. 

 Hvis det første skud anskyder, skift da ikke til et nyt mål. 

 Forsøg kun med duble, hvor chancen er oplagt. 

 Ved jagt på klovbærende vildt: Skyd ikke til frisk vildt, hvis allerede påskudt vildt 

ikke ligger synligt forendt. 

 Skyd ikke mere vildt, end at du kan gøre rede for, hvor hvert stykke er faldet, og 

hvordan det er ramt. Hjælp til med, at alt skudt og anskudt vildt bliver samlet op. 

 Hjælp til med at eftersøge og nedlægge vildt, der er anskudt af andre jægere. 

 Ved riffeljagt bør antal afgivne skud ligge meget tæt på antallet af stykker 

nedlagt vildt. 

 Hold øje med alt påskudt vildt, så længe det lader sig gøre. Marker så vidt muligt 

anskudssted og det sted, hvor fra skuddet blev afgivet. Informer hundeførerne 

præcist om alle detaljer ved skudafgivelsen. 

 Affang anskudt vildt på en dyreværnsmæssigt forsvarlig måde evt. ved 

fangstskud. 

 

3. Hensynet til andre naturbrugere 

 Som jæger er du ikke alene om at bruge naturen. Udvis venlighed, når du møder 

andre naturbrugere. Irettesæt ikke unødigt , men vejled og forklar. 

 Undgå så vidt muligt at lukke skove for offentlig adgang ved afvikling af jagt, 

men opsæt vejledende skilte. 

 Husk, at andre mennesker typisk ikke er fortrolige med skydevåben. Vis hensyn. 

 Jag ikke, hvor det er til indlysende ulempe for andre . 

 

4. Hensynet til din medjæger 

 Respekter andre jægeres ret til at gå på jagt. 

 Gør din nabojæger til din ven og samarbejdspartner. Indgå aftaler om 

jagthyppighed, afskydning og evt. eftersøgning og opsamling af vildt – både af 

hensyn til jagtglæden og bevarelsen af vildtbestandene. 

 Lukrer ikke på naboens vildtbestande, og afgiv aldrig skud til vildt, der under 

jagt drives fra naboens terræn ind på dit.  

 Påtal altid jagt, der udøves i strid med lovgivningen eller de jagtetiske regler. 

 Udvis sikker omgang med våben. 

 Vis storsind, hvis der er tvivl om, hvem nedlagt vildt tilkommer. 

 

5. Hensynet til sikkerheden 

 Anvend røde hattebånd eller anden synlig beklædning. 

 Bær våbnet uladt og knækket/med åben lås og med lodret løb/pibe mellem 

såterne. 

 Lokaliser naboposter og få kontakt med dem. Sikkerhedsvinklen skal være mindst 

40 grader, og ved risiko for rikochetter, skal der udvises særlig forsigtighed. 

 Skyd aldrig lavt mod en uoverskuelig baggrund. 

 Skyd aldrig med riffel uden et sikkert kuglefang.” 

 

 

 

Bilag 
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Vejledning i riffeljagt 

UDGIVET AF 

SKOV- OG NATURSTYRELSEN OG  
DANMARKS JÆGERFORBUND 

 

Forud for jagten 

Til jægeren 

 Træn med din riffel både på stillestående og bevægelige mål. Eksperimentér med 

skudafstandene og skydestillingen Prøv at skyde fritstående og se resultatet på 50-75-100 m. 
Lær dine begrænsninger at kende.  

 Før jagtsæsonen, indskyd da riflen med passende jagtammunition. Eksperimentér evt. med 
forskellige amm. mærker.  

 Lær at skelne mellem gode og dårlige skudchancer. Vær forsigtig med skud i skrå vinkler, 
både i horisontalt plan, og når der skydes i kuperet terræn eller fra skydeplatform. Skyd 
Aldrig bagskud og kun spidsskud, når chancen er helt oplagt (under 50 m, fast anlæg). Det 
samme gælder halsskud. Det sikreste skud placeres som rent sideskud på bladet - midt på 
dyret.  

 Anskaf passende udstyr herunder varm og camoufleret beklædning.  

 Check i schweissregistret, hvem de nærmeste schweisshundeførere er. Notér telefonnumre 
f.eks. på dit jagttegn.  

Til jagtarrangøren 

 Tilrettelæg jagten i alle detaljer. Planlæg såterne, posternes placering osv.  

 Vurdér hver enkelt post, om der er reelle muligheder for at afgive forsvarlige skud. Læs 
terrænet, og forsøg at placere posterne hensigtsmæssigt i forhold til spor og veksler.  

 Placér posterne tilstrækkelig tæt, så de inden for forsvarlige skudhold kan "nå sammen".  

 Tag hensyn til sikkerheden, til skudvinkler og skudafstande.  

 Uddel et oversigtskort over såterne. Det er en stor hjælp for alle deltagere.  

 Invitér evt. en scweisshundefører.  

På jagtdagen 

Jagtlederen giver parole, som indeholder velkomst, oplysninger om jagtform, hvilke arter og individer 
(hjorte, hinder, kalve, bukke, råer, lam evt. ræv m.v.), der må skydes. 

Sikkerhed 

 Anvend ved fællesjagt røde hattebånd eller anden synlig beklædning.  

 Imellem såterne bæres riflen uladt og med åben (eller udtaget) lås. Der må aldrig skydes 
mellem såterne.  
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 På post må man skyde, når drevet startes (ofte jagthornssignal), til det "blæses af ". Ofte må 

man dog skyde, når naboposterne er sat af og på plads, men kun hvis man får det at vide 
under parolen.  

 Når man er sat på post, skal man først af alt lokalisere naboposterne og sikre sig kontakt med 
dem. Man må kun skyde i de retninger, der bliver anvist.  

 Vildt skydes, når det har passeret skyttekæden. Skyd kun i angivne retninger og aldrig ind i 
såten. Sørg altid for sikkert kuglefang.  

 Man må aldrig forlade posten, før drevet er slut.  

 I visse tilfælde tillades driverne at skyde til vildt, der går bagud, dvs. passerer driverkæden. 
Her kræves ekstra stor opmærksomhed med hensyn til skudvinkler og kuglefang.  

 Husk: Alkohol og jagt er en dårlig cocktail.  

Hensynet til vildtet 

Under såten 

 Hver enkelt jæger bør gøre sit yderste for, at drabet af vildtet bliver så hurtigt og effektivt 
som muligt.  

 Jagtlederen bør i sin parole præcisere hensynet til vildtet. Der bør føres statistik over afgivne 
skud, truffet vildt osv., og dette bør nævnes under parolen.  

 Indrøm allerede fra morgenstunden, hvis du ikke er fortrolig med at skyde med riffel til vildt i 
spring og forsøg gerne at overlade de svære poster til mere erfarne jægere.  

 Gå forsigtig på post og forhold dig i absolut ro på selve posten. Dette øger chancen for, at 
vildtet forbliver uforstyrret og kommer på forsvarlig skudhold.  

 Skridt evt. din max. skudafstand af, så du ved hvor langt det er.  

 Skyd kun andet skud, hvis det første skud anskyder, eller hvis chancen er bedre.  

 Forsøg kun med dublé, hvis du ser det første dyr ligge forendt.  

 Ved anskydninger følg da vildtet med øjnene, så langt det lader sig gøre.  

 Har du anskudt vildt på tryk- eller drivjagt, skyd ikke til mere vildt på denne post.  

 Har du anskudt vildt, brug da, hvis det er muligt, de følgende skud til at affange dette.  

Efter såten 

 Informér jagtlederen om, præcist hvad du har oplevet.  

 Sørg for, at der ved anskydning sker en tydelig markering af både anskudsstedet, og stedet, 
hvorfra skuddet blev afgivet. Giv hundefolkene så mange oplysninger som muligt. Ved enhver 
påskydning af hjortevildt, hvor dyret ikke falder indenfor synsvidde, skal der iværksættes 
eftersøgning med registreret eller godkendt schweisshund senest 6 timer efter skuddet.  

 Husk, det er den enkelte jægers ansvar, at anskudt vildt eftersøges.  

 Forsøg aldrig med egen hund først. I mange tilfælde sætter det anskudte dyr sig i nærheden. 
Bliver det skræmt i utide, kan eftersøgningen blive meget vanskelig.  

 Hjortevildt bør opbrækkes umiddelbart efter hver såt.  
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Efter jagten 

 Enhver jagt bør afsluttes med en vildtparade. Her oplyser jagtlederen om dagens udbytte og 
antal afgivne skud.  

 Tag vare på det skudte vildt på en etisk forsvarlig måde.  

 Vurdér jagten og din egen præstation. Gør patronforbruget op i forhold til antal nedlagt vildt. 
Tænk på, hvad der gik galt i de situationer, hvor skuddet ikke resulterede i nedlagt vildt.  
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Bilag. Kronvildtregioner foreslået af Skov- og Naturstyrelsen 
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