
Info om skydebanearrangement og ammunition til kronvildt 
 
Skydebanearrangementet 
På Skyttecenteret i Ulfborg findes nogle af landets absolut bedste faciliteter til at gennemføre 
jagtrelevant skydning med riffel. Vi har gennem årene løbende udviklet skydningerne, der 
gennemføres forud for jagterne. 
  
Der er tale om skydning til vildtmålsfigurer, og der skydes både på faste og bevægelige mål på 
afstande mellem 25 og 100 meter. Der skydes både stående og siddende på jagtstol og fra 
hochsitz. 
 
Skydeprogrammet omfatter ca. 60 skud ved trykjagter og ca. 40-50 skud ved 
andstandsjagtarrangementerne. For mindre rutinerede skytter kan det lyde voldsomt, men 
erfaringen siger at, stort set, alle kan magte programmet. Der selvfølgelig ikke nogen der skal 
skyde flere skud end vedkommende selv ønsker. 
 
Da der er meget begrænsede muligheder for at afvikle decideret indskydning i det pressede 
program, møder man med sin riffel indskudt til den ammunition der skal anvendes til jagten. En 
billigere træningsammunition kan sagtens anvendes til skydningerne. Træfpunktsændringen i 
forhold til jagtammunitionen er uden praktisk betydning. 
 
Ammunition til kronvildtjagt 
Lovens krav er formuleret i Bekendtgørelse om skydevåben og ammunition, der må anvendes til 
jagt m.v.. Minimumskravet til det større hjortevildt, herunder kronvildt, er følgende: 
 

 Kuglevægt mindst 9 gram (139 grains) og en anslagsenergi E100 på min. 2700 J 
eller 

 Kuglevægt mindst 10 gram (154 grains) og en anslagsenergi E100 på min. 2000 J 
 
Den populære riffelkaliber 6,5x55 er udmærket til kronvildtjagt, men med 9 grams projektiler 
opfylder den normalt ikke lovens karv til anslagsenergi. Ammunitionsproducenternes 
ballistiktabeller er som regel optimistiske, og det har ved målinger i almindelige jagtrifler vist sig, 
at 6,5x55 ikke, uden risiko for overtryk, kan lades til en så høj hastighed, at projektilet opnår en 
tilstrækkelig anslagsenergi på 100 meter. 
 
Vi anbefaler derfor at man anvender projektiler med en kuglevægt på mindst 10 gram, hvis du skal 
anvende en 6,5x55 til kronvildtjagt. Der findes flere gode alternativer på 10,1 – 10,4 gram, der på 
praktisk jagt har bevist at de fungerer godt. 
 
Generelt er vores erfaring at ganske almindelige ”standart-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.  
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