
Bevægelsesjagt på Valdemarskilde. 
 Januar 2012 

 
For at sikre tilstrækkelig afskydning af vores hjortevildt, og samtidig minimere 
stresspåvirkningen ved hyppige tryk- og drivjagter med få deltagere, har vi igen år valgt at 
afholde én bevægelsesjagt. 
 
Jagten vil foregå på den måde, at skytter og drivere samles i vores jagtstue på Valdemarskilde 
kl. 7:00. Efter parole med klare instrukser omkring sikkerhed og øvrige praktiske forhold er 
der afgang til skoven, hvor man sættes af på nærmeste vej i forhold til sin første post. 
Nøjagtig kl. 8:41 (solopgang) skal man gå til sin post, oftest en hochsitz, stige eller udpeget 
bakketop, hvor man opholder sig til såten blæses af, uanset hvad der end måtte sker. Der må 
først skydes, når man er på posten.  
Skydes der til vildt, som ikke er synligt død skudt, meldes dette omgående telefonisk til 
jagtlederen, hvis der kan opnås telefonisk kontakt. 
Når såten blæses af, slæbes evt. skudt vildt ud således, at det kan hentes med bil.  
Man mærker sit vildt med de om morgenen udleverede mærkater, inden det afhentes af 
vildtvognen. Er der tid til det, brækker man sit vildt med det samme. Der vil være rent vand 
og håndklæder på vildt vognen. 
 
Det forventes, at der kan nås 4 såter i løbet af dagen, med en pause mellem anden og tredje 
såt. Her samles alle skytter og drivere et sted i skoven, hvor det vil være muligt at strække 
benene, få lidt at styrke sig på, samt varme sig lidt ved bålet. Skytter som ikke har afgivet 
skud i de første såter forfordeles af jagtlederen på de efter hans skøn bedste pladser. Det kan 
dog meget vel vise sig, at det er andre poster, som bliver bedre. Det er jo jagt på fri vildtbane. 
Kl.15:30 stopper jagten og der er efterfølgende fælles vildtparade på godset. 
Arealet som forventes afdrevet er ca. 800 Ha skov, og det vil blive delt i 4 såter.  
Der vil være 3 til 4 hold lokalkendte drivere med hunde og 15 skytter. Bemærk at antallet af 
skytter er reduceret i forhold til tidligere år, således at kun de bedste poster vil blive besat. 
De drivende hold arbejder i forskellige afdelinger af skoven på samme tidspunkt, efter et 
nærmere planlagt mønster. Det tilstræbes således, at vildtet skubbes rundt i skoven, forbi 
skytterne.  
Der må på dagen skydes dåvildt, sikavildt, råvildt, kronvildt og ræv. Råbuk og spidshjorte må 
ikke skydes, ligesom kalve/ lam altid bør skydes før moder dyret. 
 
Deltagelse koster 1800,- kr. inkl. moms pr. jæger. Dette beløb dækker deltagelse i jagten og 
afskydning af 1 stk. råvildt (rå eller lam), hvor hele dyret tilfalder jægeren. Beløbet afregnes 
inden jagten samtidig med, at der vises gyldigt jagttegn og riffeltilladelse.  
Ud over første stykke råvildt som er indeholdt i prisen, vil yderlige skudte stykker vildt blive 
afregnet efter følgende prisliste som er inkl. moms: 
Rå og lam 700,- kr. 
Kastebuk, fredet. Skudt ved fejltagelse 4000,- kr. 
Dåkalv 800,- kr. 
Då/ smaldyr 1200,- kr. 
Hjort u. 6 cm skovlbredde 5000,- kr. 
Hjort 6-12 cm skovlbredde 6000,- kr.  
Hjort over 12 cm skovlbredde 8000,- kr. 
Dåhjorten måles på det bredeste sted på skovlen. 
Sika-/ kronkalv 1000,- kr. 
Sika-/ kronhind/ smaldyr 1500,- kr. 
Sika-/ kronhjort op til 6 sprosser 5000,- kr. 
Sika-/ kronhjort 8 sprosser eller mere 8000,- kr. 
En sprosse er min. 2 cm. 
Ræv Uden beregning. 
Det vil være muligt, at købe vildt med hjem til 25,- kr. pr. kg brækket vægt.  
Skytten har forkøbsret til egne leverede stykker vildt. 


