Skov- og Naturstyrelsen

Feldborg Statsskovdistrikt

Parole for posteringstrykjagt på kronvildt, 2007.
Velkomst
Dagens program
* Jagten vil forme sig som en posteringsjagt hvor skytterne står på samme post i ca. 3 timer mens udvalgte tykninger i plantagen trykkes igennem samtidigt.
* Frokost spises i jagtstuen - eller i terræn hvis man skal blive på sin post for at instruere fører af schweisshund.
* Indsamling af vildt og eftersøgning af evt. anskudt vildt efter frokost.
* Vildtparade og afslutning holdes ved mødestedet med mindre andet aftales på dagen.
Jagtens afvikling
* Posterne vil blive afsat af distriktets personale, for det meste fra bil.
* Transporten rundt i skoven sker så vidt muligt i distriktets køretøjer.
* Trykkerne startes via radio og er i radiokontakt med distriktets personale.
* Den valgte jagtform skulle gerne bevirke at dyrene kommer roligt for.
* Drevet slutter kl. 12.00 hvorefter der kun må afgives eventuelle fangstskud.
* Skytterne afhentes på anviste opsamlingssteder fra kl. 12.00. sammen med evt. nedlagt vildt.
* Inden posten forlades afmærkes et eventuelt anskudssted. Efterlad et afskudt patronhylster på dyret inden det
forlades (for at hindre ravne i at delikatere sig mens vi holder frokost).
* Meldinger om afgivne skud, nedlagt vildt og observerede dyr gives til distriktets personale ved opsamlingen.
* Efter frokost foretages skudkontroller med schweisshund. Der vil muligvis blive behov for at stille for i forbindelse med eftersøgning af anskudt vildt.
Hvad må der skydes?
* Der må skydes kronvildt og ræv.
* Kalve og hinder må nedlægges. Skyd om muligt kalv og smalhind før hind.
*
Hver gæst må max. skyde til 1 hjort, gældende for hele dagen.
* Der må kun skydes til kronebærende hjort. Lyt for nærmere instruktion på dagen.
* Der må ikke skydes til dåvildt.
Skudafgivelse
* Der må kun skydes til hjortevildt i fornuftige vinkler og forsvarlig afstand, helst rent sideskud. Ingen spidseller bagskud.
* Hvis du har afgivet skud til hjortevildt og dyret ikke ligger synligt og forendt må du ikke afgive skud til yderligere hjortevildt i samme retning. Dette af hensyn til en senere eftersøgning med schweisshund.
* Har flere skytter afgivet skud til samme stykke vildt afgør jagtlederen hvem dyret tilskrives.

Sikkerhed
* Den tildelte post må ikke forlades før drevet er slut. Hvis der er behov for at fange et anskudt dyr af må posten kun forlades hvis du forinden (hvor det er muligt) har adviseret dine naboposter.
* Hvis ikke andet meddeles må der skydes fra solopgang, når naboposter er på plads og de øvrige skytter er
væk, og indtil drevet er forbi.
*
På jagtdagen udleveres kort over skytternes placering til alle deltagere.
* Orienter dig på kortet og i terrænet og sikre dig at du har styr på retningerne til naboposter og skovveje hvor
der kan forekomme færdsel.
* Tag så vidt det er muligt kontakt til dine naboposter ved tegn så I er helt sikre på hvor hinanden står.
* Der må ikke skydes ind i drevområderne (de på kortet skraverede områder).
* Skudvinklen til naboposter og trykområder skal altid være fuldt forsvarlig.
* Der skal ved skudafgivelse altid være kuglefang, i form af jord over ryggen på dyret. Skov og bevoksning er ikke kuglefang.
* Skyd kun når dyrene er fri af hinanden.
* Når drevet er forbi (kl. 12.00) må der kun afgives fangstskud.
* Riflen må kun være ladt mens du er sat på post. Under transport bæres riflen afladt og med åben lås.
* Alle jagtdeltagere bærer orange hattebånd eller anden tydelig afmærkning.
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Vi er i en statsskov, hvor publikum altid har ret til at færdes. Vis hensyn til publikum og advar naboposterne, hvis der kommer publikum på skovvejene. Man kan evt. knække/aflade sit våben og bede gæsterne vente.
Sørg således for at andre skovgæster også får en god oplevelse af at der er jagt i skoven.

Anskydninger og forbiskud
* Gæster må ikke selv iværksætte eftersøgning.
* Der er schweisshunde med på jagten og alle afgivne skud vil blive kontrolleret med schweisshund.
* Indprent dig nøje omstændighederne omkring skuddet, f.eks. rudlens størrelse, anskudssted, skudtegn, flugtretning m.v. og bliv ved din post.
* Når drevet er forbi (kl. 12.00) afmærkes et evt. anskudssted med orange hattebånd ophængt i vegetationen
samt en afskåret gren tilspidset i enden og lagt på det formodede anskudssted med den spidse ende pegende i
dyrets flugtretning.
God jagtetik
* Der er ikke skydepligt. Husk at et dårligt skud eller et farligt skud er umuligt at gøre om. Undlad at skyde på
for lange afstande eller til vildt der kommer for hurtigt. Kend din egen begrænsning. Ingen vil blive bebrejdet ikke at have udnyttet en chance.
* Undlad om muligt at skyde førerhinden, der typisk er det forreste dyr.
* Skyd kun til vildt der er nærmere dig selv end din naboskytte.
* Eventuel affangning sker med skud på hals eller hoved, helst fra afstand. Aldrig med kniv.
* Jagten er først slut efter paraden.

*** Alkoholpolitik .
•

Spiritus og jagtvåben og færdsel er en farlig cocktail – derfor: Under jagtfrokosten max. én øl og én snaps eller tilsvarende.

Vær med til at skabe en hyggelig atmosfære under trygge og sikre forhold på jagtdagen.
Grundet nye begrænsninger for distriktets muligheder for at afsætte vildt ser vi gerne, at jagtdeltagere køber vildt
ved paraden. Nedlagte ræve tilfalder skytten, mens kronvildt kan købes hos skovfoged Hans Jensen efter paraden.
Er der noget du er i tvivl om, eller er du blot nysgerrig, så spørg endelig distriktets folk.
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