Efteråret 2021

Parole for InterForce riffeljagt Oksbøl Skyde- og Øvelsesterræn

Denne parole er vejledende –
parolen om morgenen på jagtdagen er den gældende
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Jagtens afvikling
-

-

Jagten gennemføres som en bevægelsesjagt med en såt.
Skytterne bliver inddelt i hold ved lodtrækning, som foretages umiddelbart efter
fredagens middag.
Din holdleder anviser dig din post, som først må forlades, når jagten er slut.
Du skal indledningsvis sikre dig et overblik over markante terrængenstande, hvor du må
skyde (60 meter/100meter/150 meter). Hvis du ikke har en afstandsmåler, så kan du
bruge EasyHunt APP’en som nævnt i invitationen. Når det er plads og der er kontakt til
evt. naboer må du skyde, når det i øvrigt er sikkerhedsmæssigt forsvarligt.
Præcis kl. 13:00 slutter jagten, og der må derefter kun afgives fangstskud.
Du vil blive afhentet af din holdleder, som du også skal afrapportere alle afgivne skud til.
Ved ankomst til jagthytten spises der frokost løbende, medens vildtet indsamles og et
repræsentativt udvalg transporteres til Jagthytten.
Jagten forventes afsluttet kl. ca. 14.00 med vildtparade.

Hvad må der nedlægges
-

Der må nedlægges kron-, då- og råvildt samt ræv og mårhund.
Hver skytte må maks. nedlægge en stor kronhjort (12-ender eller mere) med dobbelt
krone (der er et samlet antal hjorte, som der må skydes om året!).
Der må tillige nedlægges kronhjorte op til 6-ender.
Hinder og kalve er der ingen restriktioner på. Kalve og smaldyr skal prioriteres for
hinder.
Der må skydes dådyr, jf. de lokale regler – oplyses på parolen.
Såfremt der kommer muflon må disse skydes (de er set i Nordterræn)
Der skal gøres opmærksom på, at hvis der skydes hjorte uden for parolen, f.eks. 8 eller
10-endere, så tilfalder trofæet ikke skytten, men beholdes af Oksbøl Kaserne.

Ammunition til kronvildtjagt
Det er altid skyttens ansvar der anvendes korrekt ammunition til den pågældende jagt.
Efterfølgende er et par gængse retningslinjer mht. krav til projektiler og anslagsenergi.
Lovens krav er formuleret i ”Bekendtgørelse om skydevåben og ammunition, der må
anvendes til jagt m.v.”. Minimumskravet til det større hjortevildt, herunder kronvildt, er
følgende:
 Kuglevægt mindst 9 gram (139 grains) og en anslagsenergi E100 på min. 2700 J eller
 Kuglevægt mindst 10 gram (154 grains) og en anslagsenergi E100 på min. 2000 J
Den populære riffelkaliber 6,5x55 er udmærket til kronvildtjagt, men med 9 grams
projektiler opfylder den normalt ikke lovens krav til anslagsenergi.
Ammunitionsproducenternes ballistiktabeller er som regel optimistiske, og det har ved
målinger i almindelige jagtrifler vist sig, at 9 grams projektiler i 6,5x55 ikke, uden risiko for
overtryk, kan lades til en så høj hastighed, at projektilet opnår en tilstrækkelig anslagsenergi
på 100 meter.
Anbefalingen er derfor at man anvender projektiler med en kuglevægt på mindst 10 gram,
hvis du skal anvende en 6,5x55 til kronvildtjagt. Der findes flere gode alternativer på 10,1 –
10,4 grams kugler, der på praktisk jagt har bevist at de fungerer godt. Generelt er
erfaringerne at et ganske almindelige ”standart-projektiler”, i de gængse anvendte kalibre,
virker fint til kronvildt.
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Sikkerhed
-

Der må ikke afgives skud uden forsvarligt kuglefang.
Alle deltagere skal bære røde hattebånd eller lignende afmærkning.
Våben må først lades, når du er på post og skal aflades igen, når denne forlades.
Derudover skal våbnet bæres åbent og tomt.
Du må under ingen omstændigheder forlade din post, før jagten er slut.
Drivere og hunde vil kunne dukke op overalt i såten.
Vær opmærksom på moderne ”premium-projektiler”, der har høj restvægt efter træf
med evt. gennemskud, vil generelt øge risikoen for rikochetter, og dermed øge risikoen
for øvrige jægere, hundefolk og ikke mindst andre dyr ved skudafgivelse til et dyr på
kanten til en rudel.

Skydning
-

Skudafstand til stillestående vildt er maks. 150 meter eller egen formåen (kortere).
Skudafstand til vildt i bevægelse er maks. 60 meter, eller efter skyttens egne evner.
Hvis vildtet ikke ligger synligt forendt, må der ikke skydes til mere vildt i samme retning.
Kommer der synligt anskudt vildt for, må der skydes uanset ovenstående, hvis det er
sikkerhedsmæssigt forsvarligt.

Anskydning, fangstskud og eftersøgning
-

Anskudsstedet må ikke betrædes af hensyn til eftersøgning.
Indprent dig nøje omstændighederne ved skudafgivelsen, anskudsstedet, skudtegn,
rudlens størrelse og flugtretning.
Alle afgivne skud til dyr, der forsvinder, vil blive kontroleftersøgt af registreret
schweisshund.
Du må kun afgive fangstskud fra din post.
Hvis det er muligt, så skyd dyret på halsen.
Vildtet brækkes af holdfører og hjælpere.

Køb af vildt
-

Der kan evt. købes vildt efter paraden til Naturstyrelsens dagspris. Hvis man ønsker at
købe vildt, så skal man regne med, at det vil tage ca. en time efter paraden, fordi vejning
og udlevering af vildt vil ske fra Naturstyrelsens faciliteter ved Vejers strand.

KNÆK OG BRÆK
Lars Fog
Jagtleder
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