
Nedenfor kan du få svar på alt hvad der er værd at vide om deltagelse i en jagt hos Naturstyrelsen 
Søhøjlandet i jagtsæson 2020. Du kan læse om følgende: 
 

• Generel beskrivelse af sæsonens jagter, praktiske oplysninger, gode råd m.v. 
• Parole for jagterne. 

 
Eventuelle spørgsmål kan rettes til skovfoged Hans Jensen på 51 56 17 76. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dagjagter i Nørlund Plantage, Naturstyrelsen – Søhøjlandet 
 
Naturstyrelsen Søhøjlandet udbyder to riffeljagter i Nørlund Plantage den kommende jagtsæson. 
Jagterne foregår som bevægelsesjagt med 60 deltagere på hver, hvor der afvikles én ”såt” (ca. 3-3,5 time) under 
jagten. 
 
Generelt for jagten: 

• Dansk jagttegn og bestået riffelprøve er en betingelse for deltagelse. 
• Hver deltager må højst skyde til én kronhjort- minimum ulige 12 ender.  
• Trofæ skudt i henhold til parolen udleveres til skytten. Der er ingen trofæafgift. 
• Der er fri afskydning af kronhinder og -kalve, samt ræv og mårhund, under hensyntagen til parolen. 
• Der serveres mad på eller ved Naturcenter Harrild Hede efter jagten.  
• Jagterne afsluttes med vildtparade efter spisning og kaffe. 
• Nedlagt vildt kan købes til dagspris. P.t. 30 kr/kg incl.moms – betaling med mobile pay. 
• Jagterne afholdes d.4. nov. 2020 og d. 16. dec. 2020                

Jagterne afholdes i Nørlund Plantage, der er et mere end 2.900 ha stort skov- og hedeområde syd for Ikast. 
Arealerne er karakteristiske ved at bestå af heder og kær med spredte skove. Det meste af skoven er nåleskov, 
hvor der er plantet en del løvtræ i de sidste årtier. 
Vildtmæssigt domineres Nørlund af kronvildt med heraf følgende stort afskydningsbehov. Jagterne afholdes som 
såkaldte ”bevægelsesjagter”, hvor skytterne fordeles over det meste af arealet og skoven trykkes igennem af et 
antal hjælpere. For at undgå at vildtet kommer for hurtigt, trykkes arealerne normalt igennem uden brug af 
drivende hunde.  
En jagtdag starter kl.8.00 ved Naturcenter Harrild Hede, Fasterholtvej 36, 7361 Ejstrupholm. Afsæt den 
nødvendige køretid. Den skriftlige parole forudsættes læst og forstået ved ankomst.  Ved ankomst vil der være 
navneregistrering, Man går ind til indskrivning enkeltvis. Af CORONA-hensyn 

• skal der holdes god afstand i evt. kø, 
• vil der være håndsprit til rådighed ved indgang, 
• vil der være afskærmning ved indskrivning. 

Fælles parole kl.8.00. Der skal holdes god afstand indbyrdes. Der vil også være præsentation af Naturstyrelsens 
ansatte og hjælpere.. Der vil være præsentation af Naturstyrelsens ansatte og hjælpere. Ved parolen gives der 
anvisninger for jagtens afholdelse, herunder sikkerhedsregler. Posterne vil blive udtrukket af en uvildig inden 
dagen, for at lette udtransporten til jagten. Efter parolen fordeles jagtdeltagerne til de nødvendige køretøjer. I 
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tilfælde af fortsat skærpede regler må de fleste forvente at køre til post i egen bil – I så tilfælde køres bilerne 
afsted holdvis, hvert hold under ledelse af en postafsætter.  
Husk at medbringe dansk jagttegn, gyldig våbentilladelse til det medbragte våben og bevis for bestået 
riffelprøve (riffelprøvebevis eller jagttegn hvorpå der er trykt ”Riffelprøve bestået<dato>”) 
Det medbragte skydevåben skal være indskudt med relevant ammunition, lovligt til kronvildt. 
Man vil blive anvist sin placering af en ansat eller hjælper. Stort set alle poster er lave skydetårne.  Man må lade 
og skyde, når man er på plads, solen er stået op og man har orienteret sig i forhold til naboskytter og andre. 
Forventet udbytte i gennemsnit pr. dag er 25 stk. kronvildt. 
Der trykkes fra kl 9.15 til kl.12.30 , når klokken er 12.30 er såten slut og man aflader. Afhentning sker herefter.  Da 
der skal samles mange skytter ind og registreres skud m.m. undervejs, kan opsamlingen godt tage lidt tid. Hav 
venligst tålmodighed, og bliv ved posten. 
Frokost foregår på Naturcentret, hvor Naturstyrelsen serverer mad, drikkevarer til maden samt kaffe med 
tilbehør. Der må under jagten ikke nydes alkohol udover det der serveres under frokosten.  
I tilfælde af skærpede corona regler serveres der varm mad udendørs omkring bålsteder, dog vil det nok være 
muligt for de fleste at finde en plads med nødvendig afstand til medjægere, også under tag. 
Da fælles gennemgang af dagens oplevelser evt. er umulig får alle et skema udleveret, hvorpå dagens oplevelser 
noteres – skemaet afleveres til post anviseren under opsamlingen. 
 
Under frokosten arbejder hjælpere med at indsamle og klargøre vildtet.  
Jagtdagen er først slut efter vildtparade. For at undgå urimelig ventetid afholdes der repræsentativ vildtparade 
kl.15:30. Herefter kan det lade sig gøre at købe det nedlagte vildt til dagspris – Der kan kun afregnes pr mobile 
pay. 
 Vildt der ikke sælges på paraden, afhændes til vildthandler. 
Da alt vildt næppe er indsamlet inden vildtparaden, vil alle deltagere modtage en mail med jagtens endelige 
resultat, her vil resultatet nævnes for hver post nummer (uden navns nævnelse) 
 
 
Gode råd m.v. 
Hele jagtområdet udgør ca. 2980 ha. Der er udsat 60 skytter på udvalgte faste poster, hvor vildtet forhåbentligt 
færdes og hvor man kan komme til at afgive sikre skud. Posterne er markeret på det omdelte kort og man skal 
orientere sig om sin egen og naboskytters placering – spørg endelig postanviseren, hvis du er i tvivl om 
verdenshjørner eller andet. De fleste poster er lave skydetårne. Det kan for nogle være en fordel at anvende en 
skydestok, ved skud til stillestående mål. Erfaringerne viser, at træfsikkerheden falder markant for de fleste ved 
skud på stillestående vildt ud over 100 meter og til vildt i bevægelse ud over 50 meter. Til orientering er der ved 
mange poster placeret en landmålerstok 100 meter ude. Forsøg evt. at få vildt i bevægelse til at stoppe, ved at 
afgive et fløjt og vær klar til hurtig skudafgivelse hvis dyret stopper op. Mange dygtige jægere hævder, at 
hemmeligheden ved riffelskydning til dyr i bevægelse er at vente til de står stille!   
Og husk så: Der er ikke skydepligt, og at vi repræsenterer den samlede jægerstand overfor de 97 % af 
befolkningen der ikke går på jagt. 
 
 
Sikkerhed 
Du skal følge anvisningerne i parolen. Husk at du sidder inde i ”såten” hvor trykkerne og evt. publikum bevæger 
sig omkring. Er der begrænsning i skudfeltet vil det blive oplyst. Hav altid synlig jord over ryggen på dyret når du 
afgiver skud. På riffeljagt er bevoksning aldrig sikkert kuglefang! Trykkerne er lokalkendte i skoven og ved 
normalt når de nærmer sig en skytte. De vil normalt give sig tilkende med fløjt eller råb, i god tid når de nærmer 
sig en skytte. Men det er dig der sidder med det endelige ansvar for skudafgivelsen. 
 
 
Huskeliste   
  * Skydestok (de fleste vil nok kunne bruge tårnet som fast anlæg) 
  * Varmt tøj og varme støvler (på tre timer sniger kulden sig frem) 
  * Evt. termokande med varm drik – og måske en bid chokolade eller lign. 
  * Siddeunderlag og markeringsbånd vil være til rådighed – husk det.      
 KNÆK og BRÆK    

 
 



 

Parole  
Kronvildtjagt Nørlund d. 13. november og 17.december 2019 

Velkomst 
 
Dagens Program 

• Efter parolen inddeles skytterne i hold. Der køres enten i minibusser eller i private biler – 
jægerne sendes afsted holdvis. 

• Skytterne får anvist parkering og poster, som er besat fra omkring kl. 9.00 til præcis kl. 12.30 
• Alle deltageres ure synkroniseres ved parolen. 
• Der serveres frokost efter såten –inden-, eller udendørs ved Naturcenter Harrild Hede, mens 

vildtet samles ind. 
• Jagten forventes afsluttet med repræsentativ vildtparade ca. kl. 15:30. 

Jagtens afvikling 
• Skytterne opdeles i hold og posterne vil blive anvist af Naturstyrelsens personale. 
• Transport i skoven i så få biler som muligt. Om muligt i  mininbusser, men måske må vi bede 

jægerne stille egne biler til rådighed som følge af corona reglerne, jægere der ikke medbringer 
egen bil, må vi så prøve at få anbragt i passende biler. 

• Der må skydes når posten er besat, solen stået op og det er sikkerhedsmæssigt forsvarligt. 
• Præcis kl. 12.30 afsluttes såten, og herefter må der kun afgives fangstskud på helt kort afstand. 
• Efter kl 12.30 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 kronvildt, 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. 

• Kommer der synligt anskudt vildt for, må der skydes uanset ovenstående - hvis det 
sikkerhedsmæssigt er forsvarligt. 

• Der må kun skydes til vildt i fornuftige vinkler. Ingen hoved, hals, spids eller bagskud. Kend dine 
begrænsninger m.h.t. afstande og respekter dem! 

• Har flere skytter skudt til samme stykke vildt afgør jagtlederen, hvem der har nedlagt dyret. 
 
Hvad må der nedlægges / skydes til 
 
Kronhjort  
Hver jæger må skyde til 1 hjort. Den mindst skal være ulige 12 ender. 
En sprosse defineres som 2 cm eller længere, jfr.CIC´s opmålingsregler. Trofæer skudt i 
overensstemmelse med parolen tilfalder skytten. Der er ingen trofæafgift. Trofæer fra hjorte der ikke er 
nedlagt i overensstemmelse med parole eller skudt sikkerhedsmæssigt uforsvarligt udleveres IKKE! 
Jagtlovsovertrædelser politianmeldes. 
 



 
Kronhind 
Fri afskydning. Der skydes om muligt kalv før hind. 
 
Kronkalv 
Fri afskydning. 
 
Ræv, mårhund og vaskebjørn 
Fri afskydning, dog henstilles der til at evt. mårhund med halsbånd ikke skydes. 
 
Sikkerhed – frem for alt! 

• Den tildelte post må under ingen omstændigheder forlades mens der drives. 
• Der skal ved skudafgivelse altid være sikker 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 eller publikum i dit skudområde. Skyd kun, hvis det 

er forsvarligt. 
• Enhver jæger er ansvarlig for de skud han afgiver. 
• Før og efter såten skal riflen være afladt og bæres åben og tom. 
• Alle jagtdeltagere bærer røde bånd eller anden tydelig mærkning. 
• Publikum har ret til at færdes i skoven. De skal behandles venligt. Undlad evt. 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 holdleder og schweisshundefører om alle dine afgivne skud. 
• 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. 
• Afstand og skudvinkel til dyret(men ikke til naboposter og drivere) bliver ved fangstskud af 

underordnet betydning. Dog må sikkerheden aldrig glemmes!! Er det muligt skydes på halsen. 
• Efter såten må der afgives fangstskud på ganske kort afstand og stadig med sikkert kuglefang. 

God Jagtetik 
• Der er ikke skydepligt. Kend og respekter dine egne evner! 
• Jagten er først slut efter paraden. 

Er der noget du er i tvivl om, eller er du blot nysgerrig, så spørg Naturstyrelsens folk 
 
Knæk og Bræk 
Naturstyrelsen Søhøjlandet      
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