Information om bevægelsesjagterne 2014
Naturstyrelsen Blåvandshuk
omfatter godt 15.000 ha, hvoraf halvdelen er
skov, mens resten af arealet overvejende består
af klitter, hede, strandeng og ager.
Bortset fra naturligt forekommende gamle egekrat - løvklitter - i Kærgård og Blåbjerg Plantager, er områdets skove plantet indenfor de seneste godt 100 år. Formålet med tilplantningen
var primært at dæmpe sandflugten.
Bevægelsesjagt
Der tages kun én såt, som til gengæld omfatter
et stort skovområde. Jægerne fordeles rundt i
plantagen på poster med gode oversigtsforhold –
nogle i skydetårne – og såten varer ca. 3 timer,
fra ca. kl. 10 til kl. 13. Der er langt mellem
hundeførerne, som bevæger sig rundt i hvert
deres område af plantagen. På den måde søges
krondyrene sat i bevægelse med mindst mulig
forstyrrelse. Dyrene vil som regel komme for i et
betydeligt roligere tempo end på en traditionel
drivjagt. Det giver jægerne bedre muligheder for
at udvælge det rigtige dyr og afgive et sikkert
skud.

Nedenfor er angivet reglerne for, hvad den enkelte deltager må nedlægge/skyde til:
Førerhinder skånes. Der skydes kalv før hind og
lam før rå.
Kronhjort
Der må skydes til 1 hjort, enten lige 12-ender
(eller større) eller 6-ender (eller mindre).
En sprosse defineres som 2 cm eller længere.
Trofæer nedlagt i henhold til parolen tilfalder
skytten. Der er ingen trofæafgifter.

I ventetiden mens vildtet samles ind serveres en
lun ret
Når det nedlagte vildt er blevet samlet ind afholdes vildtparade, hvor der blæses over vildtet.
Nedlagt vildt kan købes til dagspris.

Kronhind
Der må max. nedlægges 3 hinder.
Kronkalv
Fri afskydning.

Priser inkl. moms
Kærgård den 14. november 2014

Dåvildt
Der kan forekomme enkelte stykker dåvildt i
området. Der må nedlægges kalv, då og spidshjort.
Råvildt
Fri afskydning.

Om skydningen og hvad man må skyde
Nedlagt råvildt aftages af skytten til dagspris.
Hvis dyret forsvinder efter skuddet
Hvis man skyder til et stykke klovbærende vildt,
der forsvinder efter skuddet, så man ikke kan
se, at det ligger synligt forendt, må man herefter
kun skyde igen til klovbærende vildt i den modsatte retning. Sker det samme her, må man ikke
skyde til mere klovbærende vildt.

Jagten starter med en parole, hvor der gives
anvisninger for jagtens afholdelse, herunder
sikkerhedsregler. Efter parolen sættes jægerne
på post. Transporten foregår i så få køretøjer
som muligt.

Generelt om jagterne
Der er et antal rutinerede schweisshundeførere
til stede på jagterne, og alle afgivne skud til
vildt, der fortsætter efter skuddet, bliver kontrolleret.
Det forudsættes, at skytterne hjælper med at
tage hånd om de nedlagte dyr.
Der skal bæres rød hue eller anden tydelig sikkerhedsmæssig afmærkning.

4.850 kr.

Blåbjerg Vest den 28. november 2014
4.850 kr.

Ved evt. afbud vil pladsen blive søgt solgt til
anden side. Såfremt det lykkes, refunderes det
indbetalte beløb med fradrag af 500 kr. Ved afbud senere end 14 dage før jagten kan du ikke
forvente tilbagebetaling af nogen del af afgiften.

