Dagjagter på Naturstyrelsen – Nordsjælland
Naturstyrelsen Nordsjælland udbyder 2 riffeljagter i den kommende jagtsæson.
Alle 2 jagter foregår som tre-såts bevægelsesjagter med 25 betalende skytter.
Generelt for jagterne:




















Dansk jagttegn med riffeljagt tilladt er en betingelse for deltagelse.
Der er fri afskydning af råvildt under hensyntagen til parolen.
Trofæ nedlagt i henhold til parolen udleveres til skytten. Der er ingen trofæafgift.
Trofæ nedlagt i modstrid med parolen udleveres ikke.
Der må ikke nedlægges hvidt dåvildt.
Der må ikke nedlægges sikavildt.
Der må ikke nedlægges ræv.
Ved ankomst vil der blive serveret morgenkaffe.
Der serveres varm frokost på mødestedet Ostrupgård mellem 2. og 3. såt.
Jagterne afsluttes med en repræsentativ vildtparade med en let servering
omkring en bålhytte ved paradepladsen på Ostrupgård.
Nedlagt vildt kan købes til dagspris – ønsker om køb af vildt skal meddeles til
postviseren under jagten, så det ønskede vildt kan medbringes til paraden. Priser
er incl. moms 40,- kr/kg opbrækket
vægt. Vildtet faktureres efterfølgende, og vi skal i den forbindelse på dagen
bruge navn, adresse og CPR-nummer på aftagerne.
Da dåvildt og kronvildt kan forekomme i nogle såter er fri afskydning af
dåspidshjorte, dåer og –kalve. Der må skydes til et stk. kronvildt pr. deltager i
henhold til gældende jagttider på det aktuelle tidspunkt – detaljer oplyses på
parolen.
Hver deltager må højst skyde til én dåhjort større end spidshjort – og denne hjort
skal være en fuldskuffel. Skovlens bredde skal mindst være 10 cm på det
bredeste sted på den største skovl.
På jagtdagen kan skytterne altid komme i kontakt med følgende medarbejdere
på enheden, hvis der skulle opstå spørgsmål:
o Skovfoged Jens Bach 23215310
o Skovfoged Jan-Erik Løvgren 23215360.
Jagterne afholdes følgende datoer:
o Tirsdag den 30. november 2021
o Torsdag den 9. december 2021

Spidshjort

Tilladt fuldskuffel - 10 cm på det bredeste sted på
den største skovl

Begge jagter afvikles med 3 såter i skove uden for Gribskov, hvor der fortrinsvis
nedlægges råvildt, men hvor der kan være mulighed for både dåvildt og kronvildt.
Skovene er meget varieret med blandet løv- og nåleskov, store moser og åbne
arealer
Jagterne afholdes som såkaldte ”bevægelsesjagter”, hvor skytterne fordeles over
det meste af arealet – en del i platforme, tårne eller jagtstiger, og vildtet sættes i
bevægelse af et antal drivere med hunde.
En jagtdag starter kl. 7.30 på Ostrupgård, Gillelejevej 2 B, 3230 Græsted.

Afsæt den nødvendige køretid, idet trafikken i Nordsjælland kan være tæt om
morgenen. Den skriftlige parole forudsættes læst og forstået ved ankomst.
Ved ankomst vil der inden parolen være navneregistrering, forevisning af dansk
jagttegn, gyldig våbentilladelse til det medbragte våben og bevis for bestået
riffelprøve (riffelprøvebevis eller jagttegn hvorpå der er trykt ”Riffelprøve
bestået<dato>”) og lodtrækning om fordelingen af hold og poster til begge såter.
Det medbragte skydevåben skal være indskudt med relevant ammunition.
Ved parolen gives der anvisninger for jagtens afholdelse, herunder
sikkerhedsregler. Efter parolen fordeles jagtdeltagerne til de fem skyttehold, og
der køres til 1. såt i Naturstyrelsens biler.

2

Man vil blive anvist sin placering af holdets postviser. Posterne kan være lave
skydeplatforme, skydetårne, skydestiger eller poster på jorden, alt efter terrænet
og bevoksningens karakter. Man må lade og skyde når man er på plads, og man
har orienteret sig i forhold til naboskytter og andre.
Posten må under ingen omstændigheder forlades inden såten er afsluttet.
Dvs. at man ikke må forlade posten og tjekke, om påskudt vildt er forendt – dette
foretages af sikkerhedsmæssige hensyn efter såten.
Vær opmærksom på, at der kan være en del publikum i skoven.
Der vil blive blæst ”Jagt begynd”, når drevet starter. Når såten er slut blæses der
”Jægerråb”, og der må ikke længere afgives skud. Posten må ikke forlades under
jagten.
Forventet tidsskema for jagtens forløb
Aktivitet

Start

Slut

Mødetid Ostrupgård - skytter

7.30

Indskrivning og lodtrækning

8.00 - 8.30

Parole

8.30

1. såt

9.30

10.30

2. såt

11.00

12.00

Frokost på Ostrupgård

12.30

13.30

3. såt

13.45

15.00

Vildtparade og afslutning på
Ostrupgård

16.00

16.30

Bemærkninger
Der serveres morgenkaffe.

Forventet udbytte i gennemsnit pr. dag 20-35 stk. vildt.
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Gode råd m.v.
En såt udgør typisk 300-500 ha. Der er placeret skytter på udvalgte faste poster,
hvor vildtet færdes og hvor man kan komme til at afgive sikre skud.
Man skal lige orientere sig om sin egen og naboskytters placering – spørg endelig
postanviseren, hvis du er i tvivl om verdenshjørner eller andet. Det kan være en
fordel at anvende en skydestok, ved skud til stillestående mål på længere afstand.
Til orientering oplyses at træfsikkerheden falder markant for de fleste ved skud
på stillestående vildt ud over 100 meter og til vildt i bevægelse. 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!

Sikkerhed
Du følger anvisningerne i parolen, husk at du sidder inde i ”såten” hvor trykkerne
og evt. publikum bevæger sig omkring. Normalt vil du få anvist dit skudfelt af
postanviseren. Hav altid synlig jord over ryggen på dyret inden du afgiver skud. På
denne type jagt 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 gør en
svampesamler ikke!
Og det er dig der sidder med det endelige ansvar for skudafgivelsen.
Huskeliste




Skydestok og jagtstol
Varmt tøj og varme støvler
Evt. termokande med varm drik – og måske en bid chokolade eller lign.

KNÆK og BRÆK
Naturstyrelsen Nordsjælland
Juni 2021
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