Jagtkonsortiet Gammel Dyrehave.

Formålet med konsortiet er at drive en jagt af høj kvalitet, hvilket betyder en varieret
jagt, hvor der er fokus på selektiv afskydning af råvildt og hvor efterårsjagterne er
baseret på gode, velflyvende fugle.
Herudover er det vores mål, at efterårsjagterne skal være en god ramme for samvær
mellem konsortiets medlemmer og deres gæster.
Vi vil derfor forsøge at skabe en god ramme omkring dette samvær gennem
tilrettelæggelsen og afviklingen af jagten og gennem forplejningen på jagterne.
Konsortiet opererer med 3 forskellige slags kategorier af pladser/medlemmer:
- A-pladser(Råvildtsjagt + fællesjagter med fast gæsteplads på hver anden fællesjagt
+ frijagt på vilde fugle),
- B-pladser (Fællesjagter med fast gæsteplads på hver anden fællesjagt+ frijagt på
vilde fugle) og
- C-pladser(Råvildtsjagt).
Konsortiet består af 14 A-/C-pladser og et deraf afhængigt antal B-pladser; således at
der tilstræbes 22 jægere med gæstepladser.
Der er fast fodermester samt aftale med lokal mand om fodring på engene/ænder.
Jagtafvikling.
(1) Bukkejagt:
Der skydes ikke spids-/knopbukke.
Bukkejagten gennemføres i 7 områder, som fordeles efter lodtrækning og fastlægges i
skema for hele sæsonen.
Hvert A-/C-medlem får ved bukkejagtens start tildelt 6 points.
Man forbruger 4 points når/hvis man skyder en gaffelbuk og 2 points når/hvis man
skyder en seksender.
Altså kan man maksimalt skyde 3 seksendere eller 1 Gaffelbuk + 1 seksender.
Ulige seksendere tæller som seksendere og ved gaffelbukke skal der være tydelige
gafler(for- eller bagsprosser) på begge stænger før at bukken må skydes.
Ved tvivlsspørgsmål kontaktes Jesper/Henrik, som efterfølgende tager en afgørelse.
Det er tilladt at medbringe en gæst på bukkejagt.

Bukke nedlagt i uoverensstemmelse med parolen medfører en afgift på 2.000,-, som
indbetales på kontoen.
Ved gentagne tilfælde tages den pågældende jægers medlemskab op til revision.
Det er medlemmets ansvar at anvise gæsten på plads i tårn/stige samt at instruere
gæsten i:
- Konsortiets afskydningspolitik,
- Grænser for nabosåter og nabokonsortier,
- at gæsten kun må afgive skud fra tårn/stige,
- at gæsten under ingen omstændigheder må pürsche rundt i området på egen
hånd,
- at anvise gæsten skud- og sikkerhedsvinkler gældende for den pågældende
stige/tårn,
- at gøre gæsten opmærksom på tilstedeværelsen af skovveje og skovstier, hvor
der kan formodes at komme fodgængere, ryttere, cyklister samt andre
skovgæster,
Der må endvidere ikke pürsches i samme såt, som gæsten sidder i.
Såfremt gæsten nedlægger buk, tæller dette selvfølgelig på medlemmets ”points”.
Grænser:
Grænserne mellem de enkelte områder fremgår af kortene, som ligger på
hjemmesiden.
Tider:
Idet vi har opdelt det således, at den enkelte jæger pürscher aften + den efterfølgende
morgen, er det af hensyn til sikkerheden nødvendigt med et tidspunkt, hvor
morgenjægerne skal være ude af områderne og hvor aftenjægerne må gå ind i
områderne.
Dette tidspunkt er klokken 1300 (tretten-nul-nul).
Anskydninger:
Hvis uheldet skulle være ude er proceduren følgende:
- Man ringer straks til en autoriseret schweisshundefører (liste ligger i hytten),
- Derefter ringer man til Jesper eller Henrik i nævnte rækkefølge. Vi sørger for
at informere evt. nabokonsortier,
- Når schweisshundeføreren er kommet frem eftersøges med det samme uanset
om man har fået kontakt med Jesper eller Henrik,
- Man krydser kun grænsen til nabokonsortier/naboarealer i selskab med
schweisshundeføreren,
- Når eftersøgningen er slut ringer man besked uanset udfaldet,

- Ved rene forbiskud ringes der ligeledes besked, således at vi har styr på alle
skudafgivelser.
Information:
Når der er nedlagt buk ringes der til Jesper.
Ligeledes sendes der et billede af opsatsen til Jesper.
Forhold til publikum:
Gammel Dyrehave-skoven og Nylukke er åben for publikum i tidsrummet fra 0700 til
solnedgang.
Publikum har de samme rettigheder til at færdes på skovvejene som jægere i nævnte
tidsrum.
Al henvendelse til publikum skal ske i en høflig og sober tone.
Skulle der (imod al forventning) opstå en uoverensstemmelse i terrænet, kontaktes
Henrik.
Parkering:
I bedes undlade at parkere inde i området og udelukkende på ydergrænserne og
herefter gå ind i terrænet.
Til- og afgang:
Det er tilladt at færdes til fods på de skovveje, skel, grøfter mm., som adskiller de
enkelte såter.
Dog skal I være opmærksomme på at I ikke krydser/går igennem en anden såt for at
nå ind til jeres egen; dette både af hensyn til sikkerheden, men også for at undgå
forstyrrelse for de andre jægere.
Alle såter kan nås ved at parkere uden for terrænet/på ydergrænsen og herefter til
fods begive sig ind i terrænet.
2) Råvildtsjagt efterår:
Efterårsjagten på råvildt gennemføres i 5 områder, som fordeles efter lodtrækning og
fastlægges i skema for hele sæsonen.
Afskydningen af rå/rålam og ræv er fri.
Der må ikke skydes bukkelam og kastebukke.
Hvis man har points tilbage fra bukkejagten, må disse bruges på afskudsbare bukke
efter samme princip som i bukkejagten, selvfølgelig alt afhængig af hvor mange
points man har tilbage.

Det er tilladt at medbringe en gæst på efterårsjagt.
Det er medlemmets ansvar at anvise gæsten på plads i tårn/stige samt at instruere
gæsten i:
- Konsortiets afskydningspolitik
- Grænser for nabosåter og nabokonsortier,
- at gæsten kun må afgive skud fra tårn/stige,
- at gæsten under ingen omstændigheder må pürsche rundt i området på egen
hånd,
- at anvise gæsten skud- og sikkerhedsvinkler gældende for den pågældende
stige/tårn,
- at gøre gæsten opmærksom på tilstedeværelsen af skovveje og skovstier, hvor
der kan formodes at komme fodgængere, ryttere, cyklister samt andre
skovgæster,
Der må endvidere ikke pürsches i samme såt, som gæsten sidder i.
Såfremt gæsten nedlægger buk, tæller dette selvfølgelig på medlemmets ”points”.
Der gennemføres 2 trykjagter på rå, rålam og ræv med fast gæsteplads.
Alt nedlagt råvildt er gratis og inkluderet i jagtlejen.
Der kan ikke sendes repræsentanter eller gæster, uden at konsortiemedlemmet selv er
til stede.
(3) Fælles efterårsjagter:
Der afholdes i sæsonen 2021/2022 8 efterårsjagter, der afvikles som drivjagter.
(4) Frijagt(Ikke for konsortiets C-medlemmer):
Der er frijagt i Tranemosen og på alle markerne Nord for
Dyrehaveskoven/Marienborgvej på alt vildt (undtagen råvildt) for konsortiets A- og
Bmedlemmer.
Der er dog IKKE frijagt i remissen på Mellemmarken før vi har skudt de udsatte
ænder typisk omkring ultimo november.
Der drives ikke frijagt i selve skoven og ej heller i hele Nylukke-delen.
På Røddinge sø er der udelukkende frijagt på ænder, gæs og bekkasiner.
Der er endvidere frijagt på kyststrækningen nord-øst for Tranemosen (vær her
opmærksom på de specielle fredningsregler og at udlejer endvidere har retten til at
drive strandjagt her).

Det er tilladt (i rimeligt omfang) at medbringe gæst(er) på frijagt. Jagt
på ræv i kunstgrav er fri.
Alt nedlagt vildt på fællesjagter og frijagt er inkluderet i jagtlejen og således gratis.
Vi opfordrer til at bruge terrænet med omtanke; således at jagttrykket ikke bliver
uhensigtsmæssigt.
(5) Kragejagt:
For at forbedre forholdene for vores fasan- og harebestand, har vi aftale med 2 lokale
kragejægere, som står for fældefangst af krager om foråret samt kragejagt om
efteråret.
”Betalingen” for dette er, at disse 2 jægere har fri duejagt de sidste 3 uger af januar
samt deltagelse i 1 fællesjagt.
(6) Rævejagt/regulering:
Rævejagt med både hagl/riffel f.o.m. 1.september t.o.m. 30. september er fri for alle
konsortiets medlemmer.
Dog må der ikke jages umiddelbart op af vores udsætningssteder og heller ikke inden
for indhegningen i Grusgraven.
Regulering af rævehvalpe er IKKE lovligt som følge af at terrænet har biotopplaner.
Tilmelding.
For at få et overblik over antallet af hunde til de enkelte jagter samt antallet af jægere
og gæster m.h.p. bestilling af frokost, er der fra- eller tilmelding til fællesjagterne
senest kl. 1200 onsdagen inden jagten.
Såfremt fra- eller tilmelding ikke er afgivet inden denne frist, hæfter man automatisk
for mad + sweep for både sig selv og evt. gæsteplads på den pågældende dag.
Udsætning.
Der planlægges udsat ca. 1500 fasaner i 2022.
Der udsættes ænder i overensstemmelse med lovgivningen (Ca. 50 stk.).
Gæstepladser.
Hver jæger (Dog kun A- og B-medlemmer) råder over faste gæstepladser til 4 af
efterårets selskabsjagter.
Ekstra gæstepladser kan købes, hvor det er foreneligt med afviklingen af jagten, til en
pris af 500,- pr. stk. + forplejning.

Ønsker om køb af disse gives til Jesper og fordeles efter ”først til mølle” princippet.
Der tilstræbes, at der max. deltager 30 jægere i en jagt.
Der er tilknyttet 1-2 faste drivere med hunde.
Dette afregnes med deltagelse i fællesjagterne uden gæstepladserne og uden frijagt.
Ved afbud fra konsortiets medlemmer tilfalder pladsen (og evt. gæsteplads)
konsortiet.
Der kan ikke sendes repræsentanter eller gæster, uden at konsortiemedlemmet selv er
til stede.
Arbejdsdage (Ikke for konsortiets C-medlemmer).
Der afholdes 5 årlige arbejdsdage.
Deltagelse i minimum 4 arbejdsdage er obligatorisk.
Til sikkerhed for arbejdsforpligtigelse betales et depositum på 1200,- svarende til
300,- pr. obligatorisk arbejdsdag.
Depositum fortabes med 300,- pr. gang, hvis arbejdspligten ikke overholdes.
Vilkår for jagtdeltagelse.
Jagtledelsens anvisninger skal følges.
Sikkerhedsregler skal nøje overholdes.
Røde markeringsbånd skal bæres ved selskabsjagter.
Der må udelukkende anvendes patroner med nedbrydelige haglskåle.
Overtrædelse af sikkerhedsregler eller tilsidesættelse af jagtledelsens anvisninger kan
medføre bortvisning.
Jægere, der bortvises ved grove overtrædelser, mister indbetalt jagtleje. Gæster
og naboer skal behandles høfligt.
Jagtleje.
Jagtlejen udgør for 2022/2023:
- 22.500,- for A-parter,
- 15.500,- for B-parter og
- 13.000,- for C-parter
Beløbene indeksreguleres årligt med nettoprisindekset.
Indbetaling.

Jagtleje og depositum for arbejdsdage skal være indbetalt senest 1/12 2021 i
Danske Bank Reg.nr.: 4880 Kontonummer: 4880436856 .
Depositum for forplejning senest 1/10 2022.(Kun gældende for konsortiets A- +
B-medlemmer).
Husk at opgive navn og/eller jægernummer ved indbetaling.
Vildtsalg.
Nedlagt vildt på fællesjagter er gratis.
Konsortiets medlemmer har fortrinsret til dette og tilstræbes at fordeles ligeligt
mellem disse.
Gæs, duer, snepper, harer og ræv nedlagt på fællesjagter tilfalder dog i første omgang
de pågældende skytter.
Råvildt er inkluderet i jagtlejen.
Forplejning + sweep stake. (Kun for A- + B-medlemmer) Konsortiet
byder på morgenmad.
Ved selskabsjagter arrangeres varm mad til frokost.
Konsortiet er vært ved en forfriskning i løbet af jagten.
Dette beløber sig til 150,- for maden incl. drikkevarer + 50,- for sweep pr. gang. Der
indbetales inden 1/10-2022 2400,- i depositum svarende til ens egne 8 pladser +
4 faste gæstepladser.
Evt. difference betales/tilbagebetales når sæsonen er slut.

Oprydning.
Oprydning i jagthytten på fællesjagterne, foretages efter turnus af de jægere, som ikke
har fast gæsteplads til den pågældende jagtdag.
Dette fremgår af skemaet.
Brug af jagthytten.
Jagthytten kan frit benyttes af konsortiets medlemmer året rundt.
Medlemmerne sørger selv for oprydning og rengøring efter brug.

Gammel Dyrehavens Jagtkonsortium.

