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Skov- og Naturstyrelsen
der hører under Miljøministeriet, forvalter arealer 
over hele landet, og driften heraf tilgodeser både 
friluftsformål, produktionshensyn og beskyttelse af 
natur og kulturværdier.
Besøg os på www.skovognatur.dk

Der findes uskrevne etiske regler for jagten, som jægerne 
siden tidernes morgen har underkastet sig i erkendelse af, 
at disse etisk betonede “love

„
 er en nødvendighed både for 

vildtet og jægerne.

Uddrag af jagtens etiske grundlov:
Al jagt skal udøves på et biologisk forsvarligt grundlag, 
der sikrer, at jagtudbyttet kun udgør en del af det naturlige 
bestandsoverskud. Tvivl skal komme vildtet til gode.

Ved al jagtudøvelse skal der vises vidtgående hensyn til andre 
og andres ejendom og sikkerhed.

Den største dyd under jagt er at kunne undlade at skyde. Afgiv 
hellere et skud for lidt end et skud, som du senere fortryder.

Jagten i statens skove udøves på et biologisk 
bæredygtigt grundlag, hvor noget af naturens 
overskud høstes.

Med venlig hilsen

Skov- og Naturstyrelsen   Tlf. 86 45 45 00
Kronjylland        Fax: 86 45 40 36
Vasevej 7        Mail: kronjylland@sns.dk
8920 Randers NV     www. skovognatur.dk/kronjylland

Formålet med denne folder er at fortælle dig som 
skovgæst, der støder på en jagt, hvordan du skal 
forholde dig, og hvorfor du trygt kan fortsætte 
din skovtur.

Samtidig fortæller den lidt om baggrunden for at 
holde jagt i statens skove. Du kan finde meget 
mere på Skov- og Naturstyrelsens hjemmeside 
www.skovognatur.dk under punktet Jagt og 
vildtforvaltning.
 

Fakta om jagt i statsskovene
 
Efterårets jagter holdes i perioden 1. september til 31. 
december 
Antal jagtbare vildtarter 45 
Vildt udbytte 2004-05 (Sum af udlejet jagt og egen jagt): 
Råvildt 2553 stk. 
Ræv 364 stk. 
Hare 541 stk.  
Tilskud til vildtplantning 2,8 mio. kr.

Hunden er en vigtig deltager på jagten



Hvorfor var der ikke noget skilt ved indgangen 
til skoven om jagt?
For det første skal statens skove altid være åbne for publikum, 
for det andet er den tid, der foregår jagt i det enkelte skov-stykke 
så kortvarig, at skilte ikke er nødvendige.

Kan jeg se på forhånd, hvor der er jagter?
Det kan du ikke af samme årsag, som når der ikke skiltes med 
jagt i skoven. Jagtudøvelsen skal tilpasse sig publikum og ikke 
omvendt.

Men er det ikke farligt at færdes i skoven, når 
der er jagt?
Nej, det er det ikke. Sikkerheden har altid højeste prioritet, og 
jægerne er instrueret i at aflade våben, når der er publikum i 
nærheden. 

Hvor kan jeg gå i skoven uden at støde på jagt?
Der holdes kun ganske få jagter i den enkelte skov, så det vil 
være undtagelsen, at du møder et jagtselskab. Og der holdes 
aldrig jagt i weekender og på helligdage.

Hvad skal jeg gøre, når jeg støder på en jagt?
Du kan fortsætte, som du ellers ville have gjort, hvis der ikke 
havde været jagt. Men du er også meget velkommen til at stoppe 
op og få en snak med jagtdeltagerne om jagten.

Hvad sker der med det nedlagte vildt – kan jeg 
købe noget?
Desværre, det kan du ikke – veterinærlovgivningen siger, at 
vildtet kun må sælges til deltagere i jagten eller til en autoriseret 
vildthandler – så du må til vildthandleren.

Hvad sker der med anskudte dyr?
Anskydninger, hvor et dyr ikke dør men kun såres, kan desværre 
ikke helt undgås. Anskudt vildt bliver eftersøgt med dygtige 
hunde og vil blive aflivet hurtigst muligt.

Hvorfor holdes der jagt i statens skove?
Jagterne skal:
· give jagtforeninger og samarbejdspartnere indblik i, 
 hvordan skovene drives, og især hvordan jagten     
 forvaltes
· give nye jægere en god start på praktisk og sikker     
 jagtudøvelse
· give ikke-jægere mulighed for at få indblik i, hvad jagt er.

Hvordan kan jeg komme med på en jagt?
Vi holder hvert år jagter, hvor ikke-jægere kan deltage og se, 
hvordan en jagt foregår. Disse jagter bliver annonceret på 
hjemmesiden og i den lokale presse.
 
Er du jæger, kan du melde dig ind i en lokal jagtforening, som 
med faste intervaller får invitationer til jagterne.

Vildtparade  – respekt for det nedlagte vildt

Skyttekæden – det er den, du oftest vil støde på under en skovtur


