
 

 

 

Parole bevægelsesjagt på Naturstyrelsen Nordsjælland. 

Velkomst 

Dagens Program 

• Efter parolen inddeles skytterne i hold. 

• Herefter får skytterne anvist posterne som er besat fra omkring kl. 9.30 

til omkring kl. 11.30 

• Så indsamles skytterne og der køres til frokost, som forløber fra 12.00 til 

12.30. Mulighed for at hente grej i bilerne. 

• Fra 13.30 til omkring 15.00 afvikles 2. såt. 

• Vildtparade og afslutning forventes afviklet mellem kl. 16 og 16.30. 

Jagtens afvikling 

• Skytterne opdeles i hold og posterne vil blive anvist af holdets postviser. 

• Der må skydes når posten er besat, og det er sikkerhedsmæssigt 

forsvarligt. 

• Der bliver blæst ”Jagt begynd”, når drevet starter, og der blæses 

”Jægerråd”, når såten er slut. Herefter må der kun afgives fangstskud på 

helt kort afstand. 

• Posten må under ingen omstændigheder forlades inden såten er 

afsluttet. Dette gælder også i forhold til check af forendt vildt ! 

• Efter såtens afslutning vil skytterne blive afhentet ved posten eller ved 

aftalt sted. Det er vigtigt at man ikke forlader stedet inden man har anvist 

Naturstyrelsens personale alt påskudt vildt, og der er taget hånd om det 

nedlagte vildt. Skytterne vil eventuelt blive bedt om at være behjælpelige 

med håndtering af nedlagt vildt, der ligger tæt på bilfast vej. 

 

Om selve skydningen 

 

• Hvis man skyder til vildt der forsvinder efter skuddet, så man ikke kan se 

at det ligger synligt forendt, må man herefter ikke skyde på vildt ved den 

samme veksel. Kommer der vildt 50 meter fra samme veksel er det i 

orden at skyde, ligesom det er i orden at beskyde vildt der kommer til ens 

modsatte side. 

• Har man skudt til 2 stykker vildt som ikke ligger synligt forendt må der 

ikke skydes til mere vildt i pågældende såt. 

• Kommer der synligt anskudt vildt for, må der skydes uanset ovenstående 

- hvis det sikkerhedsmæssigt er forsvarligt. 

• Der må kun skydes til vildt i rene sideskud i den forreste halvdel af dyret. 

Ingen spids eller bagskud. Kend din begrænsning m.h.t. afstande. 

Enheden anbefaler en maks. skudafstand på 100 m på stillestående vildt. 

• Har flere skytter skudt til samme stykke vildt afgør jagtlederen, hvem der 

har skudt dyret. 
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• Skyd kun til løbende vildt, hvis du er meget rutineret og kun på kort hold. 

En god gammel ”regel” siger ”Kunsten at skyde løbende vildt med riffel 

består i at vente til det står stille”. 

 

Hvad må der nedlægges / skydes til 

 

Kronvildt 

Der må skydes til 1 stk. kronvildt pr. skytte jf. gældende jagttider og 

bestemmelser. 

Dåhjort 

Der må skydes til 1 ældre hjort pr. skytte, der skal være fuldskuffel – en 

fuldskuffel defineres her ved, at den største skovl skal være mindst 10 cm på det 

bredeste sted. 

Trofæer skudt i overensstemmelse med parolen tilfalder skytten. Der er ingen 

trofæafgift. 

Trofæer skudt i modstrid med parolen udleveres ikke. 

Etårige hjorte (spidshjorte) kan frit skydes. 

 

Då og kalv 

Fri afskydning. Der skydes om muligt kalv før då. 

 

Råvildt. 

Fri afskydning. Der skydes om muligt lam før rå og kastede bukke skånes. 

 

. 

 

Hvad må der ikke nedlægges / skydes til 

• Hvidt dåvildt  - det hvide dåvildt er fåtalligt på enheden og bruges som en 

vigtig markør for dåvildtets bevægelse og rudelstruktur på enheden. 

• Sikavildt – der findes en lille sikabestand i Gribskov, som enheden ønsker 

stabiliseret/øget, hvorfor vi ikke nedlægger sikavildt. 

• Ræv  

 

 

Sikkerhed – frem for alt! 

 

• Den tildelte post må under ingen omstændigheder forlades 

• Der skal ved skudafgivelse altid være sikker og overskuelig baggrund og 

kuglefang, i form af synlig jord over ryg. 

• Skudvinklen til evt. nabo skal være fuldt forsvarlig. 

• Vær opmærksom på, at der kan være drivere i dit skudområde. Skyd kun 

hvis det er forsvarligt. 

• Enhver jæger er ansvarlig for de skud han afgiver. 
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• Før og efter såten skal riflen være afladt og bæres åben og tom, og med 

mundingen pegende lodret op. 

• Alle jagtdeltagere bærer røde bånd eller anden tydelig mærkning. 

• Publikum har ret til at færdes i skoven. De skal behandles venligt. Undlad 

at afgive skud hvis der er nogen i nærheden. 

 

Anskydninger, fangstskud og eftersøgning 

 

• Stedet hvor dyret er beskudt må af hensyn til eftersøgningsarbejdet ikke 

betrædes. 

• Indprent dig nøje omstændighederne omkring skuddet, f.eks. rudlens 

størrelse, anskudssted, skudtegn, flugtretning m.v.. Markér stedet med 

det udleverede bånd efter såten. 

• Orienter din postviser og schweisshundeføreren om alle afgivne skud på 

din post. 

• Der er schweisshunde tilstede efter såten, og der foretages kontrolsøg på 

alle dyr, der forsvinder efter skuddet. 

• Skytterne må ikke selv påbegynde eftersøgning. 

• Under såten må fangstskud kun afgives fra den anviste post. 

• Efter såten må der afgives fangstskud på ganske kort afstand og stadig 

med sikkert kuglefang. 

    

God Jagtetik 

• Der er ikke skydepligt. Kend og hold dig til dine skydeevner! 

• Jagten er først slut efter paraden. 

• Husk at det nedlagte vildt er en salgs- og madvare og skal behandles 

derefter- så skyd kun, når du kan præstere et skud, der ikke ødelægger 

vildtet unødigt. 

 

Er der noget du er i tvivl om, eller er du blot nysgerrig, så spørg Naturstyrelsens 

folk under jagten. 

 

Hvis der opstår væsentlige tvivlsspørgsmål, mens du står på post, kan du ringe til 

nedenstående medarbejdere på Naturstyrelsen Nordsjælland: 

• Skovfoged Jan-Erik Løvgren – 23125360. 

• Skovfoged Jens Bach – 23215310.  

Og husk igen – det vigtigste for en vellykket jagtdag er SIKKERHEDEN, og derefter 

at vi har haft en hyggelig og sjov dag sammen i den herlige skov !!! 

 

Knæk og Bræk 

Naturstyrelsen Nordsjælland    

   


