Udbudsannonce
Udleje af jagten i en del af Blåbjerg Plantage (Blåbjerg Vest)

Beskrivelse af lejemålet
Naturstyrelsen Blåvandshuk udlejer jagten på ca. 685 ha. i en del af Blåbjerg Plantage for en 5-årig
periode med start 1. maj 2019.
Blåbjerg Plantage er beliggende sydvest for Nr. Nebel grænsende helt ud til klitheden langs
vestkysten, og mod nord ligger plantagen i direkte sammenhæng med Nyminde Plantage, og
tilsammen udgør de to plantager et areal på ca. 3.000 ha. skov og lysåben natur. Mod syd grænser
plantagen op Lyngbos Hede.
Blåbjerg Vest udgør et forholdsvist fladt område, hvor de primære træarter er bjergfyr, sitkagran og
skovfyr. Blåbjerg Vest er kerneområdet for kronvildtet i Blåbjerg/Nymindeområdet og har aldrig
været udlejet før, men der har årligt været afholdt 1-2 betalingsjagter på kronvildt med et resultat
på 10–50 stk. kronvildt.
Plantagen huser primært kronvildt, råvildt og snepper som de primære vildtarter, mens der er en
strejfende bestand af dåvildt.
Der må årligt afvikles to fælles-/bevægelsesjagter og det foregår samtidig med naboarealerne
Blåbjerg Midt og Nyminde på to datoer fastsat af Naturstyrelsen i perioden ultimo oktober til primo
december, mens den fælles anstandsjagt afholdes efter eget valg i perioden 16. december – 31.
januar.
På arealet forefindes der ca. 45 klargjorte poster (bilag 6) hvoraf ca. 40 stk. er skydetårne i rigtig
god kvalitet og disse overtages af jagtlejer, som forpligtes til at føre tilsyn med skydetårnene og
sikre at de er i forsvarlig stand.
Jagtlejer modtager hvert år i august en kvote på kronvildt og det forventes, at kvoten for 2019
består af 1 ældre hjorte (min. 12-ender eller min. 10 år), 4 yngre hjorte (fra spidshjort over ørehøjde
til maks. 6-ender), 20 hinder og fri afskydning af spidshjorte under ørehøjde og kalve.
Lejemålet er underlagt en række restriktioner på bl.a. jagtdage, deltagerantal, hvad der må
nedlægges m.m. Detaljerne fremgår af kontrakten (bilag 1), og tilbudsgiver bør ved gennemlæsning
især bemærke afsnittet ”Specielt for dette lejemål gælder” under § 6.
Jagtlejer må optage 6 medinteressenter i lejemålet, som udgør 685 ha. og fremgår af bilag 2 og 3.

Lejeperiode
Arealet udlejes for en 5-årig periode fra 1. maj 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 4.
Tilbudsblanketten fremsendes til Naturstyrelsen Blåvandshuk, Ålholtvej 1, 6840 Oksbøl eller pr.
mail til: blh@nst.dk senest d. 29. april 2019 kl. 10.00.
Tilbud modtaget efter dette tidspunkt vil ikke blive taget i betragtning.
Ved brug af e-mail skal tilbudsgiveren i emnefeltet skrive: Må ikke åbnes i postmodtagelsen.
De rettidigt modtagne tilbud vil blive åbnet umiddelbart efter tilbudsfristens udløb og du har som
tilbudsbyder ikke mulighed for at overvære åbningen af tilbud.
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 annullering.
Tilbudsgiver er ved afgivelse af tilbud forpligtet af den pris, der er angivet på tilbudsblanketten og
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 1.
Yderligere oplysninger
Yderligere oplysninger kan indhentes hos Naturstyrelsen Blåvandshuk, vildtkonsulent Karsten
Lund-Platz, på mail karlp@nst.dk eller skovfoged Søren Johansen, på mail srbjo@nst.dk.
Alle spørgsmål bedes stilles skriftligt, hvorefter spørgsmål og svar på spørgsmål vil blive gjort
tilgængelig på Naturstyrelsens hjemmeside:
http://www.naturstyrelsen.dk/Naturoplevelser/Jagt/Statsskovene/Jagtudleje/
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