
Spørgsmål og svar omkring jagtudleje i Nyminde og Blåbjerg vest 

 

Nyminde plantage:  

 Q: Det fremgår af faktaarket at der "på nuværende tidspunkt" er en jagt hytte.  

Skal det forstås som der ikke er garanti for den består i kontrakt perioden?  

eller som minimum så en fjernelse af hytten passer med opsigelsesvarslen i kontrakten? 

Må der i tilfælde af evt. fjernelse af den eksisterende jagthytte opsættes en mobil løsning som 

"jagthytte"? 

 A: I Nyminde kan der gratis lånes en hytte i forbindelse med de 2 fællesjagter og den fælles 

anstandsjagt. Der er tale om en hytte der også udlånes til andre brugergrupper, og der er desuden en 

primitiv overnatningsplads i forbindelse med hytten. Derfor kan man som jagtlejer ikke frit disponere 

over hytten f.eks. i forbindelse med enkeltmandsjagter. Hytten har indlagt vand og strøm, og har et lille 

køkken med køleskab ligesom der også findes et toilet i hytten. Hytten er velholdt og har været på 

arealet i mange år, men Naturstyrelsen kan ikke garantere en genopførsel af hytten i tilfælde den f.eks. 

skulle nedbrænde, eller på anden måde blive svært beskadiget. Derfor er der ingen garanti for fremtidig 

brug af hytten, men det er et gratis tilbud man kan benytte sig af. 

 

 Q: Hvad har jagtlejen tidligere været? 

 A: Jagtlejen sidste år var 404.267,65 kr. 

 

 Q: Hvad er der blevet skudt sidste år og forrige år? 

 A: Vildtudbyttet for kronvildt var i 2018-19 på i alt 16 stk. (5 kalve, 7 hinder og 4 yngre hjorte). I sæson 

2017-18 var udbyttet på i alt 15 stk. (1 kalv, 11 hinder og 3 yngre hjorte). 

 

 Q: Hvor mange tårne er der allerede i plantagen (og som kan benyttes af den nye lejer)? 

 A: Der er gennem årerene opsat adskillige skydetårne på arealet, og jeg har vedhæftet de kort over 

posterne, som de tidligere jagtlejere har udleveret til os. Naturstyrelsen formoder, at disse poster 

stadig eksisterer.  

 

Blåbjerg vest: 

 Q: Her fremgår det der på området IKKE er en hytte.  

har Skov & Naturstyrelsen andre hytter der kan benyttes tæt på plantagen? 

Må der opsættes en midlertidig "hytte"  altså noget på hjul så vi har et sted at drikke vores kaffe og 

spise morgenmad? 

 A: Her findes ingen hytter på arealet, og det er ikke tilladt at opstille ”mobile” hytter/skurvogne til brug 

på jagt, da dette kræver en dispensation fra skovloven. I forbindelse med fællesjagterne kan der efter 

forudgående aftale med os opsættes et større telt såfremt det ønskes. Det er dog en forudsætning, at 

teltet ikke opsættes tidligere end dagen før jagten og nedtages dagen efter jagten. 

 



 Q: Jeg kan i kontrakten se at man skal aflevere då- og kronvildt efter endt jagt. Hvis man skyder då-

kronvildt på enkeltmandsjagt tilfalder det så skytten, eller skal man også aflevere dyret til staten ? Hvad 

er prisen hvis man ønsker at købe kronvildt? 

 A: Alle kron- og dådyr skal afleveres opbrækket i Vildthuset i Vejers, uanset hvordan de nedlægges af 

jagtlejer. Årsagen hertil er, at vi bruger data på dyrene (alder, køn og vægt) til at overvåge bestandens 

sundhed. Det har vi gjort siden oprettelsen af Oxbøl Krondyrreservat i 1946, og derfor har vi en helt 

enestående datasamling, som forskere ofte bruger som reference – ganske enkelt fordi der ikke findes 

andre så store datasæt omkring fritlevende kronvildt i Danmark. Af hensyn til vores fremtidige 

forvaltning og forskning ønsker vi ikke at give slip på dataindsamlingen. Som byder på jagten skal man 

derfor huske at fratrække kødværdien fra det bud man ønsker at afgive – inden man sender buddet. 

Som jagtlejer kan man selvfølgelig købe nedlagt vildt efter jagten, og her gælder statens takster for 

hjortevildt, som i 2018 var 24 kr./kg opbrækket vægt. + moms og det forventes at den pris også vil være 

gældende for 2019. 

 

 Q: Hvordan er bestanden af råvildt ? 

 A: Bestanden af råvildt er god efter lokale forhold, men sammenlignet med mere frodige lokaliteter, så 

er den tynd. Der er sjældent skudt mere end 1-2 bukke om året og ca. 3-4 lam/råer om året, så det er 

meget begrænset hvad der er skudt af råvildt. Råvildtet findes primært i klitterne og på hederne, og det 

er en fin oplevelse at pürsche i sådanne smukke omgivelser.   

 

 

 


