
PAROLE FOR RIFFELJAGT VED NATURSTYRELSEN Sønderjylland 2018/19  

Velkommen til riffeljagt ved Naturstyrelsen Sønderjylland.  

Jagten vil forme sig som en bevægelsesjagt med brug af kortgående hunde i såten. Jagten gennemføres i n 

eller to såter. Deltageres placering fremgår af det udleverede såtkort. Deltagerne placeres i skydetårne og - 

stiger, og deltagerne kan med fordel medbringe eget siddeunderlag. Deltagerne skal have bestået 

riffelprøven og medbringe riffel og ammunition egnet til jagt på kronvildt samt gyldigt jagttegn, 

riffeltilladelse og behørig legitimation. Der serveres frokost mellem eller efter såterne. Jagtdagen afsluttes 

med en repræsentativ vildtparade, hvor der vil være mulighed for at købe eventuelt nedlagt vildt. 

Det må der nedlægges:  

Der må nedlægges kronvildt, dåvildt, råvildt, ræv, mårhund og vildsvin.  

Kronvildt: Der må nedlægges kalv, hind og spidshjort (under ørehøjde). Der nedlægges så vidt muligt kalve 

– og altid kalv før hind. I Als Nørreskov må der nedlægges kronhjort. Der må skydes til én trofæbærende 

hjort pr. deltager på jagtdagen. Hjorte der må beskydes skal være 12-ender eller større. Hjorte med 

minimum 6 sprosser på den ene stang accepteres også (ulige 12-ender). En sprosse defineres som 2 cm 

eller længere. Trofæer skudt i overensstemmelse med parolen tilfalder skytten. 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. 

Dåvildt: Der må nedlægges kalv, då og spidshjort (under ørehøjde). Der nedlægges så vidt muligt kalve – og 

altid kalv før då. 

Råvildt: Der nedlægges lam før rå.  

Tag hensyn til vildtet:  

Skyd kun til vildt i rene sideskud. Skudafstanden til kronvildt i bevægelse bør ikke overstige 75 meter. 

Råvildt bør ikke skydes i bevægelse.  

Sikkerhed under jagten:  

Der må skydes, når man er sat på post, og det i øvrigt er sikkerhedsmæssigt forsvarligt. Der skal være 

forsvarligt kuglefang ved hvert skud. Er man det allermindste i tvivl om placering af andre skytter, trykkere 

eller hunde, - så undlad at skyde. Den tildelte post er fast, og må ikke forlades, før man bliver afhentet af 

medhjælperne på jagten. Trykkerne bærer signalfarver og kan dukke op overalt i terrænet omkring 

skytterne. Der må ikke skydes efter det fastsatte tidspunkt for såtens afslutning, medmindre der er tale om 

fangstskud der kan afgives sikkerhedsmæssigt forsvarligt på helt kort hold. Før og efter såten bæres våbnet 

tomt og med åben lås eller knækket. Vi er i statsskov, hvor publikum altid har ret til at færdes. Møder du 

publikum under jagten, bedes du derfor optræde høfligt og imødekommende samt undlade at afgive skud, 

før de pågældende atter er ude af syne.  

Hvis man har skudt til eller nedlagt vildsvin, orienteres forbipasserende driverer af sikkerhedsmæssige 

årsager så der kan tages forholdsregler.  



Efter skudafgivelse:  

Har man skudt til hjortevildt, som ikke ligger synligt forendt, må der ikke skydes til mere hjortevildt til 

samme side fra den pågældende post. Har man skudt til 2 stykker klovbærende vildt, der ikke ligger synligt 

forendt, må der ikke skydes til mere klovbærende vildt på posten. Alle skud til vildt, der ikke er leveret, vil 

blive afprøvet med en registreret schweisshund. Eftersøgning på egen hånd må ikke finde sted. 

Opbrækning af nedlagt vildt varetages af distriktets medarbejdere. 


