Parole
Blåbjerg Vest den 1. november 2018
Naturstyrelsen, Blåvandshuk
Velkomst.
Dagens program.

Efter parolen inddeles skytterne i hold.

Herefter får skytterne anvist posterne, som er
besat fra ca. kl. 10 til præcis kl. 13.00.

Alle deltageres ure synkroniseres ved parolen.

Der serveres en lun ret efter jagten mens vildtet
samles ind.

Vildtparade og afslutning ca. kl. 15.30.
Jagtens afvikling.

Skytterne opdeles i hold og posterne vil blive
anvist af Naturstyrelsens personale.

Transport i skoven sker i så få biler som muligt.

Der må skydes når posten er besat og det er
sikkerhedsmæssigt forsvarligt.

Præcis kl. 13.00 afsluttes jagten og herefter må
der kun afgives fangstskud på helt kort afstand.

Efter kl. 13.00 begiver alle skytter sig til det
aftalte samlingssted. Samlingsstedet må ikke
forlades inden alt beskudt vildt er anvist til
distriktets personale og der er taget hånd om det
nedlagte vildt. Skytterne bedes være behjælpelige
med håndtering af de nedlagte dyr.
Om selve skydningen.

Hvis man skyder til et stykke klovbærende vildt,
der forsvinder efter skuddet, så man ikke kan se,
at det ligger synligt forendt, må man herefter kun
skyde igen til klovbærende vildt i den modsatte
retning.

Hvis du har skudt til 2 stykker klovbærende
vildt, der ikke ligger synligt forendt, må du
ikke skyde til mere klovbærende vildt på
posten.

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

Der må kun skydes til vildt i fornuftige vinkler,
ingen spids- eller bagskud, og ikke på afstande
over 120 meter, når vildtet står stille. Til vildt i
bevægelse nedsættes afstanden til max. ca. 60 m.



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



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

Hvad må der nedlægges/skydes til?
Førerhinder skånes, der skydes kalv før hind, lam før
rå og kalv før då.
Hver enkelt deltager må nedlægge/skyde til:
Kronhjort
Der må skydes til 1 hjort. Enten lige 12-ender (eller
større), eller 6-ender (eller mindre).
En sprosse defineres som 2 cm eller længere. Trofæer
skudt i overensstemmelse med parolen tilfalder
skytten. Der er ingen trofæafgift
Kronhind: Der må nedlægges max. 3 hinder.
Kronkalv: Fri afskydning.
Dåvildt: Der kan forekomme enkelte stykker dåvildt i
området. Fri afskydning af kalv og då men max. 1
spidshjort.
Råvildt: Fri afskydning af rå og lam.
Ræv og mårhund: Fri afskydning
Sikkerhed.

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

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 i dit
skudområde, når du afgiver skud og skyd kun,
hvis det er forsvarligt.

Skyd ikke, hvis der er hunde tæt på vildtet

Enhver jæger er ansvarlig for de skud,
vedkommende afgiver.

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

Alle jagtdeltagere bærer røde bånd i hatten eller
anden tydelig mærkning.

Anskydninger, fangstskud og eftersøgning.

Ved anskydning sendes ca. kl. 12.00 en sms
til 22 49 86 12 med teksten ”anskydning på
post x” (x = nummeret på din post).

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

Indprent dig nøje omstændighederne omkring
skuddet, f.eks. rudlens størrelse, anskudssted,
skudtegn, flugtretning m.v.

Orienter din holdleder om alle afgivne skud på
din post, samt hvorledes dyret reagerede i
skudøjeblikket.

Der er schweisshunde til stede efter jagten, og
der foretages kontrolsøg på alle dyr, der
forsvinder efter skuddet.

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 dyret på halsen.

Efter jagten må der gives fangstskud på ganske
kort afstand med sikkert kuglefang.
God jagtetikette.

Udvis vildtet respekt ved skud og håndtering.

Jagten er først slut efter paraden.

Muligt at købe vildt til 35 kr./kg. inkl. moms.
Er der noget du er i tvivl om, eller er du blot
nysgerrig, så spørg Naturstyrelsens folk.

