
Parole Trykjagt 

1. Godmorgen og velkommen. Skål. 

2. Præsentation. 

3. I har trukket en post. (Samkøring – afhængig af CORONA m.v.) 

4. Jagttype: Trykjagt – ikke drivjagt – ikke mange hunde. 

a. Du må nedlægge dåvildt, Ræv & Mårhund (Vi har 2 dåer/smaldåer, 4 kalve, 2 spidshjorte 

(1-års hjort.), og 1 stor hjort uanset størrelse (større end spidshjort, ørehøjde). Nedlægges 

en hjort større end spidshjort, koster det 7500 kr. i trofæafgift til forsvaret. 

b. Råvildt må ikke nedlægges. 

c. Har man skudt til vildt som ikke ligger synligt forendt, må man ikke skyde til mere vildt som 

kommer ad den samme veksel/retning som første påskudte dyr. Kommer der vildt på en 

anden veksel/retning, må der gerne skydes igen. Afgives skud mod ræv eller mårhund, må 

der gerne skydes til klovbærende vildt samme sted, og der må gerne nedlægges ræv selv 

om der er skudt til klovbærende vildt samme sted (hunden kan godt udrede sådan en 

situation). 

d. Maksimal skudafstand til vildt i bevægelse er 60 m 
e. Maksimal skudafstand til vildt der står stille er120 m. 
f. Ingen klandres for at undlade at skyde 
g. Skyd om muligt kalv eller spidshjort før då. 
h. Husk, at jagtloven kræver mindst 9 gram’s kugle når du skyder dåvildt. 

i. Eller minimum .243 (6mm) og 2000 joule ved 100 m. 

5. Sikkerhed (Trykkere) 

a. Trykkerne bærer alle rød eller gul afmærkning på tøjet, og kommer IKKE snigende. Ikke alle 

hunde vil være mærket med rød/gul, så vær ekstra opmærksom på hunde. 

b. Trykkerne vil medbringe haglbøsse, og har tilladelse til at nedlægge småvildt på vejen. 

Trykkerne er stedkendte, og ved hvor riffelskytterne er placeret. 

6. Sikkerhed (Riffelskytter) 

a. Det eneste sikre kuglefang er moder jord. Skovkanter/buskads dur ikke, så vær altid 100% 

sikker på, at din kugle lander et sted hvor den ikke kan skade andet end det vildt du skyder 

på. Som man siger i Statsskoven: ”Du skal kunne se jord over ryggen på dyret” 

b. Riflen må først lades når man er på plads i stige/tårn - og skal aflades før man forlader 
tårnet når jagten er slut. 

c. Du må først skyde når du er på plads i tårnet, og klokken har passeret XX:XX. Der må ikke 

afgives skud efter kl. 12:00. 

d. Det er ikke tilladt at forlade tårnet/stigen under jagten. Har du afgivet skud, og vildtet 

stadig ikke er forendt, og ligger synligt og frit, så forsøg at afgive et fangstskud (hvis det kan 

gøres forsvarligt henset til sigtbarhed og baggrund). Kan du ikke det, skal du afgive melding 

enten pr. radio eller via WeHunt. Skytten må aldrig selv afgive fangstskud fra JORDEN. 

e. Indtagelse af alkohol under jagten er IKKE tilladt. 

7. Du må ikke forsøge at dublere til dåvildt. 

8. Nedlagt vildt (kød) afregnes med 1000 kr. for voksent dyr & 500 kr. for kalv. Vi vil gerne holde 

auktion, men kan vildt ikke afsættes på auktion, skal du selv købe. 

9. Parade i terrænet umiddelbart efter jagten er slut. 

10. Afprøvning af WeHunt gruppe. 


