
Information om dagjagter hos Naturstyrelsen Blåvandshuk 

Naturstyrelsen Blåvandshuk består af ca. 15.000 ha. klitplantager og naturområder. Området huser en af 
Danmarks største kronvildtbestande, som anslås at tælle mere end 2000 dyr før kalvesætning. Dagjagter på 
Blåvandshuk afholdes som bevægelsesjagter i Kærgård plantage, som betragtes som en af Danmarks 
smukkeste klitplantager. Jagten er bevægelsesjagt med én såt på ca. 1000 ha. og ca. 45 skytter. Såten varer 
ca. 3 timer, og skytterne fordeles via lodtrækning ved indskrivningen om morgenen. De fleste poster er i 
skydetårne, men der findes også en del poster på klittoppene, hvor både udsigten og vinden kan være 
storslået. Derfor bør alle skytter medbringe stol, skydestok og rigeligt med varmt tøj. Der er langt mellem 
driverne, som med halsende hunde bevæger sig rundt i hvert deres område af plantagen. På den måde 
søges krondyrene sat i bevægelse med mindst mulig forstyrrelse, og dyrene vil som regel komme på deres 
vante veksler, i et betydeligt roligere tempo end på en traditionel drivjagt. Det giver skytterne bedre 
muligheder for at udvælge det rigtige dyr og afgive et godt skud. Oksbøl skyde- og øvelsesterræn på ca. 
6.500 ha. er vores nabo, og Danmarks mest benyttede militære terræn med ca. 310 aktivitetsdage om året. 
Forsvarets aktiviteter kan normalt høres overalt, og kronvildtet er derfor vant til lyden. Under jagt er 
Kærgård plantage lukket for militær øvelsesaktivitet, men det er ingen garanti, og der gives ikke 
kompensation for gener påført af Forsvaret i forbindelse med jagten. For at deltage på riffeljagt hos 
Naturstyrelsen skal man have gyldigt dansk jagttegn med påskriften ”Riffelprøve bestået”.  

 

Jagter 2021 

28. oktober 2021: Kærgård Plantage 

9. december 2021: Kærgård Plantage 

 

 
Hvad sker der på jagtdagen 

Ved ankomsten henvender man sig straks på ”jagtkontoret” (skurvognen), som er åbent fra ca. en time før 
parolen starter. Her fremvises gyldigt jagttegn med påskriften ”Riffelprøve bestået” eller evt. kvittering for 
bestået riffelprøve i indeværende år. Herefter tildeles en post via lodtrækning, og der udleveres kort, 
skriftlig parole mm. Trænger man til lidt morgenmad er der frisk kaffe og rundstykker til alle deltagere i 
”spiseteltet” (det største telt). På det angivne tidspunkt starter parolen, hvorefter skytterne sættes på post 
af deres holdleder, som også angiver de tilladte skudvinkler på posten. Transport til posterne foregår delvist 
i deltagernes egne biler, og holdlederen sørger for, at der køres i så få køretøjer som muligt. Der køres kun 
på gode grusveje som er egnet til kørsel med alm. personbil. Når såten er slut bedes skytterne afvente 
holdlederens ankomst, samt assistere med at indsamle nedlagt vildt. Nedlagt vildt kan købes til dagspris fra 
paraden, som består af et repræsentativt udsnit af det nedlagte vildt, og som oftest en kronkalv, en 
kronhind, evt. en kronhjort samt evt. dåvildt. 

 
 



Generelt program for bevægelsesjagt hos Naturstyrelsen Blåvandshuk 

Kl. 9.00: Parole 

Kl. ca. 9,45 – 13.00: Bevægelsesjagt. 

Kl. 13 –  ca. 15: Indsamling af skytter og nedlagt vildt, samt servering af varm frokost. 

Kl. ca. 15: Vildtparade og jagt forbi. 

Pris 
Prisen er 4.000 kr. pr. deltager inklusiv moms, og dækker jagt og forplejning. Trofæ nedlagt i 
overensstemmelse med parolen tilfalder skytten uden ekstra beregning. Trofæer nedlagt i strid med 
parolen udleveres ikke. 


	Pris

