DAGJAGTER – Naturstyrelsen Vestjylland 2020/21
Naturstyrelsen Vestjylland har siden 1994 udbudt dagjagter - årets udbud er nærmere beskrevet
nedenfor. Jagterne afholdes i den sydlige del af Naturstyrelsen Vestjyllands arealer - det tidligere Ulborg
Statsskovdistrikt - kaldet ”Ulborg”, i Klosterheden samt i Feldborg Nørreskov øst for Holstebro.
Årets udbud:

2 x Trykjagt i Klosterheden med 40 deltagere, hvor der afvikles to såter.

1 x Trykjagt i Feldborg Nørreskov med 35 deltagere, hvor der afvikles én såt.

1 x ”Trykjagt 50” i ”Ulborg” - trykjagt med 50 deltagere, hvor der afvikles én såt – 30 af pladserne
udbydes med skydebanearrangement.

2 x Trykjagt i ”Ulborg” med 30 skytter, hvor der afvikles to såter. Inkl. skyedbanearrangement.

2 x Anstandsjagtarrangement ”Ulborg” inkl. skydebane med 30 deltagere.
Generelt for jagterne:

Dansk jagttegn og bestået riffelprøve er en betingelse for deltagelse.
 Der skal stå ”Riffelprøve bestået + dato” på jagttegnet – eller der skal medbringes bevis for
bestået riffelprøve.

På alle jagter/arrangementer må hver deltager skyde til én kronhjort – med minimum 6 sprosser
på den ene stang (ulige 12-ender). Der er IKKE trofæafgift, men nedlægges en hjort i strid med
parolen, medfører det en ”hjorte-karantæne”, hvis man ønsker at deltage i en jagt hos
Naturstyrelsen Vestjylland på et senere tidspunkt.

Der er fri afskydning af kronhinder og -kalve, samt råvildt, ræv og mårhund, under hensyntagen til
parolen. Der er ikke trofæafgift på trofæbærende råbukke.

Nedlagt råvildt aftages at skytten til 30 kr./kg – brækket vægt (inkl. moms).

På jagter i december forventes et antal dåkalve frigivet til afskydning.

Der er forplejning under jagterne.

Jagterne afsluttes med en repræsentativ vildtparade.

Nedlagt vildt kan købes til dagspris.

Priser på jagterne er inkl. moms.

Jagterne afholdes på hverdage.
Vildtbestanden består hovedsageligt af kronvildt, råvildt, hare og ræv. Kronvildtbestanden er blandt
landets tætteste. En dåvildtbestand er under opbygning, og der er, i øjeblikket, kun en kortere jagttid på
dåvildt. Det forventes at et antal dåkalve frigives til afskydning i december. Mårhund vil også kunne
forekomme og må frit nedlægges.
Trykjagterne afholdes som såkaldte stortryk, hvor skytterne fordeles over et stort areal. Afhængig af
forholdene kan såterne trykkes både med og uden anvendelse af hunde.
Ved anstandsjagtarrangementerne placeres skytterne i skoven, og vildtets naturlige bevægelse, morgen og
aften, udnyttes. Der trykkes/drives IKKE med vildtet under anstandsjagterne. Forud for flere af jagterne
afholdes et skydebanearrangement – se nedenfor.
En jagtdag starter med parole kl. 8.00 ved på mødestedet, der er udmeldt i forbindelse med den enkelte
jagt. Afsæt den nødvendige køretid til at finde frem til mødestedet. Erfaringerne viser, at dette kan give
udfordringer for ikke lokalkendte folk. Anstandsjagterne udgår normalt fra Ulfborg Skyttecenter.
Jagtdagen begynder med kontrol af jagttegn m.v., navneregistrering og parole. Under parolen gives
anvisninger for jagtens afholdelse, herunder sikkerhedsregler og præsentation af distriktets ansatte m.v..
Der trækkes lod om fordelingen af posterne. Efter parolen fordeles deltagerne til de nødvendige køretøjer,
og der køres i skoven.

Husk at medbringe dansk jagttegn, våbentilladelse og bevis for bestået riffelprøve (riffelprøvebevis eller
jagttegn, hvor der er påtrykt: ”Riffelprøve bestået + <DATO>”).
Frokost foregår i skoven eller indendørs, hvor der bydes på drikkevarer til maden samt kaffe med tilbehør.
Der må under jagten ikke nydes alkohol ud over det der bydes på til maden. Flere af jagterne afsluttes med
et varmt måltid mad.

Corona/Covid 19
Det vides endnu ikke hvordan corona-situationen vil påvirke afviklingen af jagter på Naturstyrelsens
arealer i jagtsæsonen 2020/21, men vi vil selvfølgelig følge de gældende retningslinjer.
I praksis kan det give udfordringer i forhold til transporten under jagt og indtagelse af forplejning. Det
håber vi der er forståelse for.

TRYKJAGT – Klosterheden
Jagten afvikles som to såkaldte stortryk, hvor 40 skytter fordeles over et flere hundrede hektar stort areal.
Der afvikles ét stortryk om formiddagen og ét om eftermiddagen.
Forventet udbytte: 10-30 stykker vildt - kronvildt, råvildt, og ræv – samt dåkalve på jagten i december.
Jagterne afholdes torsdag d. 29. oktober og torsdag d. 10. december2020.
Der serveres en sandwich med kaffe/vand under jagten, og der sluttes af med et måltid mad efter jagten.
Jagten afsluttes med en repræsentativ vildtparade.
Mødested: Klosterheden – Maskincentralen, Hovedvejen 10, 7620 Lemvig.
Antal deltagere er 40.
Pris: 5.600 kr./deltager.

TRYKJAGT – Feldborg Nørreskov
Jagten afvikles som et såkaldt stortryk, hvor 30 skytter fordeles over et flere hundrede hektar stort areal.
Der afvikles ét stortryk på dagen.
Forventet udbytte i gennemsnit pr. jagtdag: 10-25 stykker vildt - kronvildt, råvildt, og ræv.
Jagten afholdes onsdag d. 25. november 2020.
Der serveres mad efter jagten. Jagten afsluttes med en repræsentativ vildtparade.
Mødested: Feldborggaard, Bjørnkærvej 18, 7540 Haderup.
Antal deltagere er 30.
Pris: 5.000 kr./deltager.

”TRYKJAGT 50" – ”Ulborg”
Der udbydes én jagter med 50 deltagere. Her drives der én såt på min. 1.500 ha, og der trykkes 3-3½ time.
30 af pladserne bliver udbudt med forudgående skydebanearrangement med overnatning dagen før
jagten. Der er IKKE krav om tidligere deltagelse i skydebanearrangement, for at kunne deltage i jagten.
Jagterne starter kl. 8.00. Dagen starter med kontrol af jagttegn/bevis for bestået riffelprøve/riffeltilladelse,
herefter parole, præsentation af deltagerne samt lodtrækning af poster til dagens såt. Efter jagten
serveres et varmt måltid mad.
Købes plads/-er med skydebane-/forarrangement møder deltagerne mandag d. 30. november kl. 1130
præcist på Ulfborg Skyttecenter dagen inden jagten. Der startes med fælles frokost med introduktion til
dagens skydning. Fra ca. kl. 1215 til 1600 afvikles skydningen. Egnet ammunition skal man selv medbringe –
der skal anvendes ca. 60 skud til skydeprogrammet, men ingen behøver at skyde flere skud end
vedkommende har lyst til. Dette også inkluderet i prisen: frokost inkl. drikkevarer ved ankomst/under
skydningen, kaffe efter afsluttet skydning, aftensmad – inkl. drikkevarer, overnatning i 4 pers. rum - inkl.
sengelinned og morgenmad den følgende morgen.
Forventet udbytte i gennemsnit pr. jagtdag: 15-40 stykker vildt - kronvildt, råvildt, dåkalve og ræv.
Jagten afholdes tirsdag d. 1. december 2020. Mødested: Fejsøhus, Fejsøvej 1, 6990 Ulfborg.
Antal deltagere pr. jagtarrangement er 50.
Pris: 5.000 kr./deltager uden skydebane og 5.800 kr./deltager inkl. skydebane, aftenarrangement og
overnatning.

TRYKJAGT ”Ulborg” – med skydebane
Trykjagt med et forudgående skydebanearrangement.
Jagterne afvikles som såkaldte stortryk, hvor skytterne fordeles over et flere hundrede hektar stort areal,
hvorefter vildtet trykkes frem. Der afvikles ét stortryk om formiddagen og ét om eftermiddagen.
Det forudgående skydebanearrangement og jagterne afholdes 9.-10. november og 14.-15. december
2020
Forventet udbytte i gennemsnit pr. jagtdag: 10-30 stykker vildt - kronvildt, råvildt og ræv – samt dåkalv på
jagten i december.
Der afholdes eftermiddagen forud for jagten et obligatorisk halvdagsarrangement med jagtrelevant
skydning, hvor der skydes både til bevægelige og stillestående mål på forskellige afstande.
Deltagerne møder kl. 1130 præcist på Ulfborg Skyttecenter til en fælles frokost med introduktion til dagens
skydning. Fra ca. kl. 1215 til 1600 skydning. Egnet ammunition skal man selv medbringe – der skal anvendes
ca. 60 skud til skydeprogrammet, men ingen behøver at skyde flere skud end vedkommende har lyst til.
Efter aftensmaden gennemgås parolen for jagten, og der formidles øvrige jagtligt relevante emner –
specielt om kronvildt – v. vildtkonsulent Jens Henrik Jakobsen. Der må kun nydes drikkevarer købt i
Skyttecentrets kantine.

Næste dag starter med morgenmad, og der serveres en sandwich under dagens jagt, og der sluttes af med
et måltid mad efter jagten. Deltagerne medbringer al bagage, når skyttecenteret forlades.
Dette er også inkluderet i prisen: frokost inkl. drikkevarer ved ankomst/under skydningen, kaffe efter
afsluttet skydning, aftensmad inkl. drikkevarer, overnatning i 4 pers. rum - inkl. sengelinned og
morgenmad den følgende morgen.
Antal deltagere pr. arrangement/jagt er 30. Pris: 6.600 kr./deltager.

ANSTANDSJAGTARRANGEMENT med forudgående skydebanearrangement – ”Ulborg”
Jagterne afvikles som anstandsjagt, hvor skytterne placeres på udvalgte poster i skoven, og vildtets
naturlige bevægelse morgen og aften udnyttes. Der trykkes/drives IKKE med vildtet. Der er jagt 1. dags
aften og 2. dags morgen og aften.
Det forudgående skydebanearrangement og anstandsjagterne afholdes på følgende man-/tirsdage:
19.-20. oktober og 26.-27. oktober 2020.
Forventet udbytte i gennemsnit pr. jagt: 10-25 stykker vildt - kronvildt, råvildt og ræv.
Der afholdes forud for jagten på 1. dag et obligatorisk arrangement med skydning til bevægelige og
stillestående mål. Her gennemgås også parolen for jagten. Skydning, overnatning og forplejning foregår på
Ulfborg Skyttecenter.
Deltagerne møder kl. 0900 præcist på Ulfborg Skyttecenter til kaffe med rundstykker og velkomst. Derefter
skydning. Egnet ammunition skal man selv medbringe – der skal anvendes op til ca. 40 skud til
skydeprogrammet, men ingen behøver at skyde flere skud end vedkommende har lyst til. Indkvartering i
2-4 sengs rum (sengelinned er inkluderet i prisen). Herefter frokost og jagt. Efter jagten serveres
aftensmad med drikkevarer. Socialt samvær og snak om kronvildt/-jagt efter maden. Overnatning natten
inden 1. dag kan arrangeres.
Næste dag starter med morgenmad, og der servers varm mad under dagens jagt. Jagten slutter efter
aftenens jagt på anden dagen.
Dette er også inkluderet i prisen: frokost inkl. drikkevarer efter skydningen, aftensmad – inkl. drikkevarer,
overnatning i 2-4 pers. rum - inkl. sengelinned og morgenmad den følgende morgen, samt varm mad midt
på dagen.
Antal deltagere pr. jagtarrangement er 30.
Pris: 6.000 kr./deltager.

Naturstyrelsen tager forbehold for at aflyse betalingsjagten såfremt der er for få tilmeldte eller såfremt
der foreligger force major-lignende tilfælde. Parterne vil herefter blive stillet som om handlen ikke var
indgået.
På jagter der ikke inkluderer overnatning, er det muligt at overnatte inden jagten på Ulfborg Skyttecenter
mod betaling. Henvendelse til forretningsfører Peder Bertelsen på 97 49 19 15/21 27 01 40.
Henvendelse på hverdage kl. 9-15:
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