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Arbejdsdage: Der planlægges 3 - 4 arbejdsdage hvortil medlemmer har mødepligt.  

Fravær betales med de satser der fremgår af jagtplanen.  

 

Fællesjagter:  Bestyrelsen udpeger til hver jagt en jagtleder, som planlægger og leder 

jagterne. Bestyrelsen udarbejder en jagtleder- og paroleinstruks. Til hver jagt udpeges 

endvidere hjælpere, som er ansvarlige for at dække bord og indkøbe morgenbrød samt 

opsætte skilte med ”jagt i skoven”. Listen over jagtledere og hjælpere fremsendes i starten 

af jagtperioden af bestyrelsen. Hvert medlem er forpligtet til på første fællesjagt, 

vedkommende deltager i, at forevise jagttegn til et andet medlem. På alle jagter skal der 

bæres orange hattebånd eller lignende.  Afbud skal ske til formanden senest torsdagen 

inden jagten medmindre andet meddeles. Hvert medlem er forpligtet og berettiget til, at 

hjemtage det vildt han selv og hans gæster har nedlagt på fællesjagterne, medmindre 

vildtet sælges til anden side. Priserne for ænder og fasaner og andet småvildt er indregnet i 

kontingentet rå- og dåvildt afregnes efter henholdsvis priserne i jagtplanen og i dåvildt-

tillægget til nærværende regler.  

 

Gæster: Hvert medlem kan have én gæst med på hver af efterårsjagterne (gæstejagterne), 

dog kan hvert medlem kun have en gæst med til 4 af de 6 første jagter. Gæst til den 7. jagt 

(i januar) er efter først-til-mølle-princippet. Bestyrelsen udsender en plan for dette. Det er 

tilladt, at medlemmerne imellem bytter gæstepladser. Tilmelding af gæster samt bytning af 

gæstepladser skal meddeles formanden  

Der er mulighed for at medbringe en gæst med riffel på pürchjagter, men medlemmet skal 

selv personligt deltage i jagten og uden riffel og være sammen med gæsten under jagten. 

Rettidig tilmelding af gæster til en jagt skal ske senest torsdagen inden medmindre andet 

meddeles. De medlemmer, som inviterer gæster, skal selv kontrollere, at deres gæst har 

gyldigt jagttegn. 

 

Uregelmæssigheder under jagtudøvelsen: 

Al indtagelse af spiritus skal holdes på et niveau, som sikrer, at jagten kan foregå på 

forsvarlig vis. Hvis dette ikke overholdes skal jagtlederen bede vedkommende om at 

gennemføre resten af jagten uden gevær. Derudover forventes, at de øvrige jagtetiske 

regler samt de anvisninger jagtlederen giver under parolen overholdes og følgende gælder 

ved grove overtrædelser: 

• Såfremt et medlem eller en gæst gør sig skyldig i en forseelse, har de øvrige 

medlemmer pligt til at påtale dette overfor jagtlederen, som sammen med formanden 

eller næstformanden for bestyrelsen afgør, hvad konsekvensen af handlingen skal 

være. 

• Såfremt det er en gæst, der har forsyndet sig, inddrages det medlem, der har inviteret 

gæsten. 

 

Råvildt: Råvildt må kun skydes med kugle eller pil.  

I løbet af bukkejagten må hvert medlem i Storskoven (inklusiv markerne) nedlægge 2 

bukke – én før d. 16/6 og én fra og med d.16/6.  Buk, der skydes i Storskoven og 
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tilstødende marker, skal minimum være en ulige seksender. Derudover må der nedlægges 

bukke i Kræmmerhaven uden begrænsning på størrelse og antal. 

Der afholdes fæles trykjagter i december og januar. Derudover er det tilladt at pürche fra 1. 

oktober. Der er ingen begrænsning på det antal lam og råer (helst uden lam), der må 

nedlægges i Storskoven inklusiv markerne og i Kræmmerhaven, hvor der også må skydes 

buk med opsats.   

Ved alt pürch og anstandsjagt, skal der skrives i jagtjournal inden jagten begyndes. Der 

noteres; navn, tid og område. Jagtområdet markeres på kortet med navneskiltet. Man 

markerer det område, hvor man vil skyde vildtet. Dette uanset at stige eller tårn, man 

skyder fra, står i tilgrænsende område. Under efterårs- og vinterpürchen kan der vælges 

mellem 3 områder, nemlig Storskoven, Sydskoven (Frisenvænge) og Kræmmerhaven. 

Jagten skal ske med størst mulig hensyntagen til fasanudsætningsområderne. I 

jagtjournalen, skal der inden jagtens begyndelse, skrives hvilket område, der er valgt. Ens 

navn placeres på kortet i dette område. Efter jagten noteres i journalen relevante 

observationer og evt. nedlagt vildt. Sted for nedlagt buk markeres også på kort med farvet 

nål. Alt nedlagt vildt skal aftages af skytten.  

Det er ikke tilladt gennem aftaler mellem medlemmer og eventuelle gæste at arrangere 

individuelle trykjagter, og aftaler om at drive jagt på samme tidspunkt må ikke kunne anses 

som trykjagt.  

Betaling for nedlagt vildt, skal ske uopfordret og umiddelbart til kassereren. Prisen fremgår 

af jagtplanen.  

 

Dåvildt: Dåvildt drives efter samme regler som råvildt. Der indgås en indtil videre 1-årig 

aftale med godset om en kvote og gældende priser. Bestyrelsen udsender, når denne 

aftale foreligger, de for dåvildtjagten gældende regler.  

 

Anskydning klovbærende vildt: 

Ved anskydning af klovbærende vildt skal skudstedet markeres, så det senere kan 

genfindes. Skytten skal tilkalde autoriseret sweisshundefører. Eftersøgning med egen eller 

andens hund må ikke ske. Skytten skal være til stede, når sweisshundeføreren ankommer 

og være ham behjælpelig. Information om eftersøgningen og det afsluttende resultat skal 

tilgå jagtlederen eller for-/næstformand, der orienterer Godsets skytte. 

 

Ændringer: Bestyrelsen kan i den indeværende jagtperiode ændre vilkårene for pürch-, tryg 

og frijagter, hvis den vurderer, at jagttrykket tilsiger dette. 

 

Fri jagt: I hele skoven er der fri jagt på duer, sorte fugle og ræve. Inden jagten påbegyndes, 

skrives der i jagtjournal; navn område og tid, efter noteres evt. nedlagt vildt. Det er tilladt at 

medbringe én gæst med gevær.  

 

Åstrupmarken: Derudover er det fuld frijagt efter jagtloven på Åstrupmarken. Inden jagten 

sendes mail med tid og jagtform ud til alle medlemmer, som så kan tilmelde sig. Det er 

tilladt at medbringe én gæst med våben.  

 

Vildtkameraer må kun opsættes efter aftale med bestyrelsen.  
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Rekvisitter (jagtstiger, fodertønder, vogne og møbler m.v.). Alle rekvisitter, der anvendes i 

og ved skoven og i huset, ejes af selskabet, og alle har lige ret til brugen. Anvendes og 

placeres personligt ejet udstyr, skal dette på forhånd aftales med og noteres af bestyrelsen, 

således der ikke er tvivl om ejerskabet af de på området forefindende rekvisitter. 

 

Udbyttejournal. Der føres en udbyttejournal på selskabets hjemmeside. Det er jagtlederen 

og i tilfælde af individuelle jagter medlemmet selv, der skal indtaste udbyttet på 

hjemmesiden. 

 

Undtagelser. Bestyrelsen kan indgå aftaler med personer, der udfører opgaver for 

Selskabet (eksempelvis vildtpassere), der kan give rettigheder og forpligtelser, der er 

afvigende i forhold til nærværende regler. Disse aftaler skal være tilgængelige for alle på 

selskabets hjemmeside. 


