Dagjagt med riffel ved Naturstyrelsen Sønderjylland 2021-22
Naturstyrelsen Sønderjylland forvalter ca. 10.700 hektar skove og naturområder. Jagtretten i flere af
skovene tilhører Kongehuset, mens jagten på en række af de øvrige arealer er udlejet til konsortier og
jagtforeninger. I jagtsæsonen 2021-22 gennemføres tre betalingsjagter i form af dagjagt med riffel.
Jagterne gennemføres som Tryk- eller bevægelsesjagt således:
11. november 2021 Bommerlund Plantage: Jagten gennemføres som trykjagt med èn stor såt på ca. 670
hektar i alt. Der er plads til 40 riffelskytter på jagten. Der må nedlægges kronvildt (Kronhjort 12-ender eller
større, kalv, hind og spidshjort til ørehøjde), dåvildt (kalv, då og spidshjort til ørehøjde), råvildt, ræv,
mårhund og vildsvin. Forventet afskydning for denne dagsjagt: 5-10 stk. råvildt og 15-25 stk. større
hjortevildt, der kan forventes strejfende vildsvin. Efter såten serveres frokost. Prisen er 4000 kr. inklusiv
moms pr deltager. Naturstyrelsen Sønderjylland forbeholder sig ret til at aflyse jagten, såfremt der er for få
deltagere.
19. november 2021 Als Nørreskov: Jagten gennemføres i èn såt på ca. 700 hektar i alt. Der er plads til 28
riffelskytter på jagten. Der må nedlægges kronvildt (Kronhjort 12-ender eller større, kalv, hind og
spidshjort til ørehøjde), dåvildt (kalv, då og spidshjort til ørehøjde), råvildt, ræv, mårhund og vildsvin.
Forventet afskydning for denne dagsjagt: 5-15 stk. råvildt og 10-20 stk. større hjortevildt. Jagten afsluttes
med frokost. Prisen er 4000 kr. inklusiv moms pr deltager. Naturstyrelsen Sønderjylland forbeholder sig ret
til at aflyse jagten, såfremt der er for få deltagere.
24. november 2021 Frøslev Plantage: Jagten gennemføres i èn såt på ca. 1.041 hektar i alt. Der er plads til
35 riffelskytter på jagten. Der må nedlægges kronvildt (Kronhjort 12-ender eller større, kalv, hind og
spidshjort til ørehøjde), dåvildt (kalv, då og spidshjort til ørehøjde) råvildt, ræv, mårhund og vildsvin.
Forventet afskydning for denne dagsjagt: 5-15 stk. råvildt, 10-20 stk. større hjortevildt, der kan forventes
strejfende vildsvin. Jagten afsluttes med frokost. Prisen er 4.200 kr. inklusiv moms pr deltager.
Naturstyrelsen Sønderjylland forbeholder sig ret til at aflyse jagten, såfremt der er for få deltagere.

Forudsætning for deltagelse i riffeljagt på Naturstyrelsens arealer
Plads på jagten købes gennem netbutik. For at deltage på riffeljagt hos Naturstyrelsen skal man ved
indskrivning på jagtdagen forevise gyldigt dansk jagttegn samt have bestået riffelprøven. Bevis for bestået
riffelprøve skal medbringes på jagten.
Generelt om Tryk- og bevægelsesjagt ved Naturstyrelsen Sønderjylland. Ved ankomsten henvender man
sig på ”jagtkontoret”, som er åbent fra ca. en time før parolen starter, og fremviser gyldigt jagttegn på
påskriften ”Riffelprøve bestået” eller evt. kvittering for bestået riffelprøve i indeværende år. Posterne
tildeles efter lodtrækning. Herefter udleveres såtkort og parole.

Parolen er kl. 09.00, hvor der gives anvisninger for jagtens gennemførelse, herunder sikkerhedsregler. Efter
parolen anvises jægerne posterne af en holdleder. Transporten til posterne foregår delvist i deltagernes
egne biler, og holdlederen sørger for, at der køres i så få køretøjer som muligt. Der drives èn såt, der
dækker et areal på 670-1041 hektar. Såten varer ca. 3 time, og af hensyn til sikkerheden må posten ikke
forlades før såten er slut. Alle riffelskytter placeres i skydetårn eller –stige. Der er langt mellem
trykkere/hundeførerne, som bevæger sig rundt i hvert deres område. På den måde søges vildtet sat i
bevægelse med mindst mulig forstyrrelse, og således at skytterne får gode muligheder for at udvælge de
rigtige dyr og afgive sikre skud. Der er et antal rutinerede schweisshundeførere til stede på jagterne, og alle
afgivne skud til vildt, der fortsætter efter skuddet, bliver kontrolleret. Nedlagt vildt kan købes til dagspris
fra paraden.
Generelt program for jagterne ved Naturstyrelsen Sønderjylland
Program:
Kl. 08.00-08.45 - Indskrivning
Kl. 09.00 - Parole
Kl. 09.15 - Skytter transporteres i hold til såten
Kl. 10.00 – 13.00: Jagt
Kl. 13.00 – 14.45 Indsamling af vildt
Kl. ca. 15.00 - Parade
Pris
Prisen er 4000-4200 kr. pr. deltager inklusiv moms, og dækker jagt og forplejning. Trofæer nedlagt i
overensstemmelse med parolen tilfalder skytten uden ekstra beregning. Ved evt. afbud vil pladsen blive
søgt solgt til anden side. Såfremt det lykkes, refunderes det indbetalte beløb med fradrag af 500 kr.

