
 

 

Dagjagt med riffel ved Naturstyrelsen Vadehavet 2022-23 

Naturstyrelsen Vadehavet forvalter ca. 14.000 hektar skove og naturområder. I jagtsæsonen 2022-

23 gennemføres to betalingsjagter i form af dagjagt med riffel. Jagten gennemføres som 

kombination mellem anstandsjagt og bevægelsesjagt således: 

23. november 2022 og 10. januar 2023: Jagterne gennemføres i to såter på i alt ca. 1.000 

hektar. Første såt gennemføres som anstandsjagt, hvor skytterne placeres i tårne ved solopgang. 

Anden såt gennemføres som bevægelsesjagt, hvor vildtet drives frem til skytterne. Der er plads til 

25 riffelskytter på jagten. Der må nedlægges kronvildt (kalv, hind og spidshjort til ørehøjde), råvildt 

(skytten aftager selv råvildt til dagspris), mårhund, vaskebjørn og vildsvin. Forventet afskydning 

for denne dagsjagt: 10-20 stk. kronvildt. Der serveres varm frokost mellem såterne. Prisen er 4.300 

kr. inklusiv moms pr deltager. 

 

Forudsætning for deltagelse i riffeljagt på Naturstyrelsens arealer 

Plads på jagten købes gennem netbutikken. For at deltage på riffeljagt hos Naturstyrelsen skal man 

ved indskrivning på jagtdagen forevise gyldigt dansk jagttegn samt bevis for bestået riffelprøve. 

Bevis for bestået riffelprøve skal medbringes på dagen og er en forudsætning for at deltage på 

jagten.  

 

Generelt om bevægelsesjagt ved Naturstyrelsen Vadehavet 

Mødested er Skovridervej 3, 6510 Gram. Parkering foregår på parkeringspladsen ved de røde 

bygninger. Ved ankomsten henvender man sig på ”jagtkontoret”, som er åbent fra kl. 07.00. Her 

fremvises gyldigt dansk jagttegn med påskriften ”Riffelprøve bestået” eller evt. kvittering for 

bestået riffelprøve i indeværende år. Der trækkes lod om postfordelingen ved indskrivningen, hvor 

såtkort og parole udleveres. Der serveres en kop kaffe og et rundstykke inden parolen.  

Parolen afholdes kl. 07.30, hvor der gives anvisninger for jagtens gennemførelse. Efter parolen 

sættes jægerne på post af deres holdleder. Transporten til posterne foregår primært i 

Naturstyrelsens biler, men enkelte deltagere vil skulle køre i egne biler. Holdlederen sørger for, at 

der køres i så få køretøjer som muligt.  

Jagten afholdes i to såter, der hver dækker et areal på 400-600 hektar. Hver såt varer ca. 1,5-2,5 

timer. Alle riffelskytter placeres i skydetårne. Formiddagssåten foregår på anstand. 

Eftermiddagssåten drives som bevægelsesjagt med kortsøgende hunde, der driver alene i 

forskellige områder. På den måde søges vildtet sat i bevægelse med mindst mulig forstyrrelse, 

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 efterprøvet. Efter jagten afholdes en repræsentativ vildtparade. 

Nedlagt vildt kan købes til dagspris efter jagten. 

 



 

 

Program for jagterne ved Naturstyrelsen Vadehavet 

Soltider d. 23. november 2022:  08:12 – 16:08 

Soltider d. 10. januar 2023:    08:46 – 16:17 

 

 

Kl. 07.00 Jagtkontoret åbner (Lindetskovgård) – Indskrivning, udlevering af såtkort, kaffe 

og rundstykker 

Kl. 07.30  Parole  

Kl. 07.45   Afgang Lindetskovgård   

Kl. solopgang - 11.00 Anstandsjagt 

 

Kl. 11.00  Opsamling og afklaring  

Kl. 12.00 Frokost ved Lindetskovgård 

Kl. 12.45  Afgang Lindetskovgård 

Kl. 13.15 - 15.00 Bevægelsesjagt 

Kl. 16.00   Repræsentativ vildtparade ved Lindetskovgård 

 

Pris  

Prisen er 4.300 kr. pr. deltager inklusiv moms, og dækker jagt og forplejning, herunder varm 

frokost og morgenbrød.  

 


