
Trykjagt Løvenholm Gods,  
Tirsdag den 29. november 2022 
   
 
 
Program: 
Kl. 07.30-8.00  Mødetid – indskrivning –kaffe, rundstykker m.m. Herefter gennemgang af 

retningslinjer/parole og afgang mod skoven. 
  Posterne til 1. såt vil være besat fra ca. kl. 09.00. 
Kl. 11.30   Indsamling af jægere fra såt 1. og kørsel til frokost. 
Kl. 12.45   Afgang til 2. såt hvor poster vil blive anvist fra ca. kl. 13.00. 
Kl.15.00  Jagt forbi – kørsel til vildtparade afslutning ca. kl. 16.00. 
 
Mødested: 
Løvenholm Gods, Løvenholmvej 66, 8963 Auning. 
 
Jagtkoncept:  

 Jagten afvikles med to såter på hver 300-400 ha. 
 Placering af poster foregår ved lodtrækning. Hver skytte trækker et nummer ved indskrivning 

før jagten. 
 Skytterne placeres strategisk i skoven i tårne. 
 Skytterne er opdelt i en række nummererede hold. Hvert hold har en postanviser, der står 

for at sætte skytterne på post, og afhente skytterne efter hver såt. Der køres til posterne på 
mandskabsvogne eller i så få biler som muligt. 

 Der er en schweisshundefører tilknyttet hver postanviser. Deres indsats kordineres af en 
central placeret person, således eftersøgning af eventuelt anskudt vildt kan iværksættes 
bedst muligt, under og efter jagten.    

 Driverne er fordelt på hold, med 2 til 6 mand på hvert hold.  
 Der vil blive brugt drivende hunde på alle driverhold.  
 Der lægges stor vægt på sikkerhed. 

 
Parole for jagtdagen:  

 Posterne vil være besat fra ca. kl. 09.00 
 Vi vil være op til 40 skytter. 
 Du får anvist en post, som ikke må forlades før såten, er forbi. 
 Du afhentes af din postanviser på aftalt sted. 
 Alle poster er tårne – med sæde men uden siddeunderlag. 
 Der kan være markeret farlige skudretninger set fra midten af tårnet, disse skal respekteres. 

Din postanviser vil orientere dig om eventuelle farlige vinkler.  
 Du må skyde, når du er sikkert på plads i dit tårn og har orienteret dig. 

 
 Der må nedlægges:  

o Kronvildt: 
 Kronhjort med mindst 6-spidser på den ene stang (ulige tolv ender) 
 Spidshjort 
 Kronhind og kronkalv.  
o Dåvildt: 
 Fuldskuffel og spidshjort – Og ikke noget herimellem, dvs. ingen stanghjorte.  
 Då og dåkalv.  
o Sikavildt kan forekomme og må frit nedlægges. 
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o Råvildt: 
 Rå og lam må nedlægges. Buk må ikke nedlægges. 
o Desuden må der nedlægges ræv og mårhund. 

 
 Trofævildt nedlagt i strid med parolen tilfalder ikke jægeren, men ophænges i jagtstuen på 

Løvenholm. 
 

 Skyd altid kalv før hind/då! Vi skyder ikke hinden/dåen væk fra kalven. 
 Skyd altid lam før rå! Vi skyder ikke råen væk fra lammet.  
 Hvis der skydes til dyr i en given retning, og det med sikkerhed ikke er forendt, må der ikke 

længere afgives skud i den retning. Vær dog fortsat opmærksom på anskudte dyr, som 
uanset må nedlægges. Hvis man har 2 påskudte dyr, der ikke med sikkerhed er forendt, må 
der ikke længere skydes til hjortevildt. 

 Skyd kun dyrene på bladet, (fangstskud undtaget). 
 Der må ikke afgives skud til stillestående dyr på større afstand end 150 meter, og der må ikke 

skydes til dyr i bevægelse på større afstand end 60 meter. Kend under alle omstændigheder 
dine egne begrænsninger, og husk, at du er den eneste, der er ansvarlig for de skud, du 
afgiver på jagten. 

 Alle skud til vildt, der ikke er leveret, kontrolleres. 
 

 Det kan forekomme, at der er eftersøgninger i gang under jagten. Hvis en schweisshund 
stiller et stykke anskudt vildt foran dig, så er det af hensyn til hundens og førerens sikkerhed 
strengt forbudt at skyde dyret. Hundeføreren vil være i nærheden og afliver selv det 
pågældende dyr. 

 Flere hold drivere af 2-6 personer i røde veste vil forsøge at flytte vildtet rundt i skoven. Vær 
opmærksom på, at hjælperne kan vise sig fra alle retninger på alle tidspunkter under jagten! 
Der kan også være drivende hunde. 

 Jagten afsluttes på aftalt tidspunkt, og postanviseren afhenter dig. 
 Er der skudt til vildt, der ikke ligger synligt forendt, vil postanviseren sammen med dig notere 

sig de afgivende skud og markere dem, således informationer kan videregives til 
schweisshundeføren. Alle skud kontroleftersøges. 

 Påbegynd ikke selv eftersøgningen! Markér dog eventuelle anskudssteder med 
markeringsbånd, som udleveres før jagten. 

 Opbrækning klares i slagterummet af på forhånd udpegede personer, så bræk venligst ikke 
dit skudte dyr i skoven. 

 Det nedlagte vildt samles og transporteres til videre behandling på i slagterummet efter hver 
såt. 

 Ved udslæbning af vildt, der er skudt fra posterne, skal man være opmærksom på, ikke at 
slæbe vildtet hen over spor fra anskudt vildt eller over evt. anskudssted. 

 Alle deltagere i dagens jagt kan købe af det nedlagte vildt fra slagterummet på Løvenholm. 
 

Knæk og bræk. 
 

Med jæger hilsen 
Løvenholm Gods 

 


