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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 schweisshundefører.  

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.  
• 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.  

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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