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Tillæg for dåvildt til Regler for Jagtafvikling 

 2022/23. 
 

Dåvildt – Godsets område: Der er indgået en ny 1-årig aftale gældende for jagtåret 2022/23 

indeholdende følgende bestemmelser: 

 Jagten skal foregå i overensstemmelse med Jagtloven. Det forudsættes at alle 

jagtetiske og øvrige lovmæssige regler overholdes. 

 Dog har vi ikke tilladelse til at skyde stanghjorte og halvskufler. Samlet har vi en kvote 

på 3 fuldskufler, 11 kalve, 2 dåer og 2 spidshjorte. Da kvoten af dåer er så lille, må der 

ikke skydes dåer før bestyrelsen åbner op herfor.  

 Der må skydes fuldskufler fra 1/10 til 31/10 og igen fra 16/12 til 31/12.Det skal 

understreges, at der IKKE må skydes hjorte mindre end fuldskufler. Fra 1/10 til 31/1 må 

der skydes kalve og spidshjorte. Dyrene må skydes ved egen pürch og på de fælles 

trykjagter. Der er som udgangspunkt for den enkelte ingen begrænsninger i det antal 

kalve, der må skydes, men højst en spidshjort. Både bestyrelsen og godsets skytte kan 

i løbet af sæsonen indføre begrænsninger og ændre vilkår øvrigt. 

 Godset ønsker oplyst, om vi ønsker at udnytte vores kvote på store hjorte, derfor bedes 

de medlemmer, der ønsker at skyde fuldskuffel på godsets område meddele dette til 

sekretæren for bestyrelsen og gerne inden 29/9. Det er dog muligt også efterfølgende 

at tilmelde sig.  

 Der må maks. skydes 1 fuldskuffel pr. mand.  Der skydes efter først til mølle princippet. 

 Pürchjagten skal foregå med størst mulig hensyntagen til udsætningsområderne. 

Yderligere skal jagten foregå efter samme regler som ved efterår/vinter pürchen på 

rådyr med notering i journalen før og efter jagten samt markering på kortet med ens brik 

samt de samme områdeinddelinger. I oktober    

 De nedlagte dyr afregnes til umiddelbart til kassereren til følgende priser, og 

afregningen sker efter disse priser uanset, hvad godset efterfølgende opkræver: 

 

 

 

 

  

Et smaldyr regnes som en då. 

*) Fuldskufler skal opmåles af Trofæopmåling.dk, og der vil være følgende tillæg i          

prisen: 

 

Bronze medalje 3.000 kr. 

Sølv medalje 5.000 kr. 

Guld medalje 12.000 kr. 

Se billeder af dyrene på http://www.sydvestfynshjortelav.dk/  

 

 Der skal umiddelbart efter et dyr er nedlagt sendes en sms med et nærbillede af det 

nedlagte dyr til skytte Søren Nielsen på 2260 3017. Med umiddelbart menes som 

minimum, at sms skal være sendt inden dyret fjernes fra området. Derudover skal 

kalve 1.500 kr. 

spidshjorte 4.500 kr. 

fuldskufler *) 12.000 kr. 

dåer 3.200 kr.  

http://www.sydvestfynshjortelav.dk/


 Jagtselskabet Storskoven 
 

 

Vedtaget af bestyrelsen september 2022. 

billedet sendes til kassereren Jan Grevelund 2210 1112. Endelig skal udbyttejournalen 

på hjemmesiden udfyldes. 

 Brahetrolleborg Jagtvæsen har adgang til at skyde dåhjorte på det af jagtselskabet 

Storskoven lejede areal i perioden 15/10 til 31/10, dog ikke på dage, hvor der er 

fællesjagt. Jagten vil foregå med skytten eller en skytteelev sammen med en gæst. Det 

er aftalt med skytten, at de ikke vil gå efter hjorte på vores område, såfremt medlemmer 

hos os ønsker at skyde fuldskufler. 

 

Dåvildt – Møllemose- og Sydskovsmarken: Jagten skal foregå efter ovenstående regler 

med følgende ændringer: 

 Der må gerne skydes efter jagtloven.  

 Hvis et dyr skydes på marken, men løber i skoven, må det forventes, at tilfalde godset 

og høre under disse afregningsregler, hvis man ønsker at tage dyret med hjem. Såfremt 

dyret er forendt i skoven kontaktes straks Peder Nissen 2790 7928, som tager 

kontakten til Godset og afgør, hvad der skal ske. Man må ikke selv kontakte Godset. 

Alternativt kontaktes formanden. Såfremt dyret er anskudt kontaktes sweisshundefører, 

som beskrevet i Regler for Jagtafvikling. 

 Der skal ikke sendes foto til godsets skytte, men der skal tages et foto, der klart viser, at 

dyret er nedlagt på marken samt et foto i nærbillede. Begge sendes til kassereren til 

hvem, der også umiddelbart afregnes. 

 Der er som udgangspunkt ingen begrænsninger på det antal dyr, der må skydes pr. 

mand, bestyrelsen kan dog i løbet af sæsonen indføre begrænsninger. 

 

Priserne er følgende: 

 

kalve 1.000 kr. 

spids- og stanghjorte, 

smaldyr og dåer 

 

1.600 kr. 

halvskufler 3.000 kr. 

fuldskufler 4.800 kr. 

 

I tvivlstilfælde er det kassereren, der afgør, om det er en halv- eller fuldskuffel. 

  


