
Parole for riffeljagt  
Naturstyrelsen Vadehavet 

Velkommen til riffeljagt hos Naturstyrelsen 

Vadehavet 

Deltagere skal have bestået riffelprøven og 

medbringe riffelammunition egnet til jagt på 

kronvildt samt gyldigt jagttegn, riffeltilladelse og 

behørig legitimation.  

Jagtens afvikling 

• Jagten afholdes i to såter, som hhv. 

anstandsjagt og bevægelsesjagt. 

• Skytterne opdeles i hold og posterne vil blive 

anvist af Naturstyrelsens personale. Alle 

skytter placeres i skydetårne, som fremgår af 

de udleverede kort.  

• Transport i skoven foregår som udgangspunkt i 

Naturstyrelsens biler, men enkelte skytter kan 

blive bedt om at køre selv.  

• Der må skydes når posten er besat og det er 

sikkerhedsmæssigt forsvarligt. 

• Jagten afsluttes på det fastsatte tidspunkt, 

herefter må der udelukkende afgives 

fangstskud på helt kort afstand.  

• Alle skytter bliver på posten til de bliver hentet 

af en postanviser.  

• Indsamling og opbrækning af nedlagt vildt 

varetages af Naturstyrelsens medarbejdere på 

en dertil indrettet slagteplads.  

• Der serveres frokost mellem såterne. 

• Jagtdagen afsluttes med en vildtparade, hvor 

der vil være mulighed for at købe eventuelt 

nedlagt vildt.  

 

Om selve skydningen 

• Har du skudt til klovbærende vildt, som ikke 

ligger synligt forendt, må der ikke skydes til 

mere klovbærende vildt til samme side. 

• Har du skudt til 2 stykker klovbærende vildt, 

der ikke ligger synligt forendt, må der ikke 

skydes til mere klovbærende vildt på posten.  

• Kommer der synligt anskudt vildt for, må det 

skydes uanset ovenstående, hvis det er 

sikkerhedsmæssigt forsvarligt.  

• Der må kun skydes til vildt i fornuftige vinkler, 

ingen spids- eller bagskud, og ikke på afstande 

over 120 meter, når vildtet står stille.  

• Til vildt i bevægelse nedsættes afstanden til 

max 50 meter. Råvildt skydes ikke i bevægelse. 

• Har flere skytter skudt til samme stykke vildt, 

afgør jagtlederen, hvem der har nedlagt dyret.  

 

Hvad må der nedlægges 

Kronvildt: Kalv, hind og spidshjort (under 

ørehøjde). Der nedlægges så vidt muligt kalve, og 

altid kalv før hind. Ung før gammel og lille før stor! 

Råvildt: Råvildt må skydes, hvis skytten selv køber 

dyret til dagspris efter jagten.  

Mårhund, vaskebjørn og vildsvin: Fri afskydning 

Vær opmærksom på, at der kan forekomme dåvildt, 

som ikke har jagttid i området! 

 

Kontakt ved nødsituation 

Skovrider, Bent Rasmussen: 22 59 38 05 

Vildtkonsulent, Thomas I. Klindt: 20 67 51 22 

 

Sikkerhed 

• Den tildelte post er markeret, og må under 

ingen omstændigheder forlades under jagten. 

• Der skal ved skudafgivelse altid være sikker 

baggrund og kuglefang. 

• Skudvinklen til evt. nabo skal være fuldt 

forsvarlig. Farlige skudvinkler kan være 

markeret med et udråbstegn eller anden 

markering! 

• Vær opmærksom på om der er drivere i dit 

skudområde, når du afgiver skud og skyd kun, 

hvis det er forsvarligt. Driverne færdes stille i 

terrænet og kan dukke op overalt.  

• Skyd ikke, hvis der er hunde tæt på vildtet. 

• Enhver jæger er ansvarlige for de skud, 

vedkommende afgiver. 

• Før og efter jagten skal riflen være afladt og 

bæres åben og tom.  

• Jagten foregår i statsskov, hvor publikum altid 

har ret til at færdes. Møder du publikum under 

jagten, bedes du opføre dig høfligt og 

imødekommende samt undlade at afgive skud, 

før de pågældende atter er ude af syne.  

 

Anskydninger og eftersøgning 

• Ved anskydning sendes straks en sms til tlf.           

20 67 51 22 med teksten ”anskydning post X” 

(X = nummer på din post). 

• Alle skud til vildt, der ikke er leveret, vil blive 

kontrolleret af en registreret 

schweisshundefører.  

• Eftersøgning på egen hånd må ikke finde sted. 

• Der må Ikke afgives fangstskud, hvis der er 

hunde ved dyret.  


