Udbudsannonce
Udleje af jagten i Oksbøl skov
Beskrivelse af lejemålet
Oksbøl Skov er en bynær skovrejsning beliggende mellem Havnbjerg og Oksbøl på den nordlige del
af Als. Arealet hvor jagten udbydes er ca. 133 ha, og består af ca. 74 ha. nytilplantet skovkulturer
under hegn, mens resten består af lysåbne arealer. De lysåbne arealer forventes fremadrettet at
blive afgræsset med dyrhold med begyndelse fra 2019 eller 2020. På arealet er der flere små
vandhuller. Råvildtbestand i området er god, samt at der en rimelig bestand af såvel fasaner som
andet småvildt. De første kulturhegn omkring nyplantninger forventes at blive fjernet i slutningen
af den første 5 års lejeperiode. I takt med at kulturhegn fjernes forventes afskydningskvoten på
råvildt at kunne øges. Skovrejsningsarealet gennemskæres af flere offentlige veje og man må derfor
forvente at drive dele af stykkerne enkeltvis. Da området ligger bynært må forventes at der kommer
en del skovgæster på området.
Kort over arealet kan ses i bilag 1.
Lejeperiode
Arealet udlejes for en 5-årig periode fra 1. april 2019 til 31. marts 2024.
Lejemålet kan forlænges med en yderligere 5-årig periode jf. Jagtlejekontraktens § 2.
Afgivelse af tilbud
Tilbud på jagtleje skal afgives på tilbudsblanketten, der er vedlagt i bilag 2.
Tilbud mærkes "Jagt Oksbøl"
Tilbudsblanketten skal være Naturstyrelsen Sønderjylland, Felstedvej 14, 6300 Gråsten i hænde
senest d. 20. marts 2019 kl 12.00. Tilbud, der modtages efter dette tidspunkt, vil ikke blive taget i
betragtning.
Naturstyrelsen antager tilbuddet med den højeste tilbudte pris, med mindre Naturstyrelsen gør
brug af muligheden for at indhente supplerende overbud efter procedure magen til reglerne i
Cirkulære om salg af statens ejendomme af 25. januar 2010 eller Naturstyrelsen vælger, at
annullere nærværende udbud jf. nedenstående om annullation.
Tilbudsgiver er ved afgivelse af tilbud forpligtet af den pris, der er angivet på tilbudsblanketten.
Tilbudsgiver er forpligtet til at vedstå sit tilbud i 1 måned fra tilbudsfristens udløb. Accepterer
Naturstyrelsen inden for 1 måned tilbudsgivers tilbud, er tilbudsgiver således forpligtet til at indgå
aftale med Naturstyrelsen om den pågældende jagtleje. Tilbudsgiver kan herefter kun udtræde af
kontrakten ved anvendelse af de i jagtlejekontraktens bestemmelser om opsigelse.
Naturforvaltningsenheden har ret til at afvise lejer, medinteressenter eller medlemmer, hvis de er
dømt eller har vedtaget bøde for grovere og/eller gentagne overtrædelser af jagt- og/eller
våbenlovgivningen eller på anden måde tidligere har misligholdt en jagtlejekontrakt med
Naturstyrelsen.

Annullation af udbud
Naturstyrelsen har ret til at annullere nærværende udbud af jagtleje, hvis Naturstyrelsen vurderer,
at tilbuddene ligger under markedsprisen på tilsvarende lejemål, der for nylig har været udbudt på

naturforvaltningsenheden eller andre naturforvaltningsenheder, eller hvis Naturstyrelsen har en
anden saglig begrundelse for annullation.
Jagtlejekontrakt
Der indgås aftale om lejemålet på baggrund af den jagtlejekontrakt, der er vedlagt i bilag 3.

Yderligere oplysninger
Yderligere oplysninger kan indhentes hos Naturstyrelsen Sønderjylland, ved skovfoged Klaus Sloth
på mail: kls@nst.dk. Alle spørgsmål bedes stilles skriftligt. Spørgsmål og svar på spørgsmål vil blive
gjort tilgængelig på Naturstyrelsens hjemmeside:
http://www.naturstyrelsen.dk/Naturoplevelser/Jagt/Statsskovene/Jagtudleje/.
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Tilbudsblanket
Tilbud på leje af jagten i Oksbøl Skov
Undertegnede afgiver hermed tilbud på leje af jagten i Oksbøl Skov på 140 ha..

Tilbud afgives i henhold til vilkårene i jagtlejekontrakten.

Tilbudspris:

kr./år

Tilbudsgivers navn:
Tilbudsgivers adresse og postnr.:
Tilbudsgivers tlf.nr.:
Tilbudsgivers e-mail adresse:

Tilbudsgiver afgiver tilbud som (Sæt kryds):
Enkeltperson
Konsortium
Jagtforening





Undertegnede tilbudsgiver erklærer ved afgivelse af tilbud og underskrivelse af denne
tilbudsblanket, at være bekendt med indholdet af jagtlejekontrakten og at have modtaget
oplysninger om Naturstyrelsens behandling af indsendte data (bilag 1), og at være indforstået
med, at det afgivne tilbud er bindende, jf. aftalelovens § 1, medmindre tilbudsgiver skriftligt
tilbagekalder tilbuddet inden tilbudsfristens udløb. Tilbudsgiver er forpligtet til at vedstå sit
tilbud i 1 måned fra tilbudsfristens udløb.

Dato og tilbudsgivers underskrift
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Bilag 1: Behandling af indsendte data
Databehandling af personoplysninger: Dine afgivne oplysninger vil blive brugt i forbindelse
med udbud/udleje af jagt på arealer forvaltet af Naturstyrelsen. Naturstyrelsen er dataansvarlig for
dine afgivne oplysninger.
Naturstyrelsen har hovedkontor på Førstballevej 2, 7183 Randbøl, cvr. 33157274. Du kan kontakte
Naturstyrelsen på nst@nst.dk og telefon 72 54 30 00.
Afgivelsen af oplysningerne er en forudsætning for at kunne deltage i udbud/udleje af jagten på
arealer forvaltet af Naturstyrelsen. Hvis dine oplysninger ikke indsendes til brug for sagen, vil det
betyde, at sagen ikke kan færdiggøres.
Indsigt: Du kan anmode om indsigt i de oplysninger, der behandles i forbindelse med din
henvendelse. Du har efter anmodning krav på at få berigtiget oplysninger, der viser sig
urigtige eller vildledende, ligesom du kan anmode om at begrænse behandlingen og gøre indsigelse
mod behandling af dine oplysninger.
Klage: Du kan kontakte vores databeskyttelsesrådgiver Kasia Torian, dpo@nst.dk og telefon
93 59 70 11 og få oplyst dine rettigheder. Du har mulighed for at klage til Datatilsynet over
Naturstyrelsens behandling af dine persondata.
De oplysninger, du har indsendt anvendes alene i den sag, som du har indsendt dine oplysninger i
forbindelse med. Vi offentliggør ikke din henvendelse. Vi videregiver alene dine
oplysninger, hvis du har en sag her i styrelsen og videresendelse er nødvendig for din sag.
Aktindsigt: Hvis vi modtager en anmodning om aktindsigt efter miljøoplysningsloven og
offentlighedsloven kan det betyde, at der vil blive givet fuld aktindsigt i dine oplysninger.
Så længe beholder vi oplysningerne: Oplysningerne opbevares efter statens arkivregler dvs.
normalt 5 år, medmindre andre forhold gør, at oplysningerne opbevares f.eks. en længerevarende
retssag. Alle oplysninger opbevares i overensstemmelse med arkivlovens
krav.
Vores hjemmel til behandling af dine personoplysninger findes i følgende regelsæt: i Finansloven og
aktstykker.
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