Uddrag af de eksisterende generelle jagtetiske regler, for så vidt angår felter med
relevans for jagt på kronvildt. Disse regler er udgivet 2004 af Danmarks
Jægerforbund i samarbejde med Vildtforvaltningsrådet og Skov- og Naturstyrelsen.

”Formålet med disse jagtetiske regler er at sikre, at der findes et sæt ”autoriserede” retningslinier,
der angiver, på hvilken måde jagt skal udøves, for at den er i overensstemmelse med god jagtmoral.
En fortsat accept af jagt på naturens vilde pattedyr og fugle kræver i et moderne samfund, at
jægerne ikke blot overholder jagtlovgivningen, men også udviser god jagtmoral og dermed
respekterer jagtens etiske regler.
1. Hensynet til vildtbestandene
• Al jagt skal tage hensyn til bestandenes størrelse, således at der kun nedlægges en
del af det naturlige bestandsoverskud. Er der tvivl, skal der jages efter
forsigtighedsprincippet.
• Kend dit vildt og skyd kun, når du ved, hvad du skyder på.
• Undlad at jage, når vejrliget gør vildtet særligt sårbart.
• Afpas jagthyppighed og afskydning efter terrænets bæreevne. En høj jagtleje eller
mange jagtdeltagere berettiger ikke til et højt jagttryk.
• Et velbeliggende areal berettiger ikke til at nedlægge mere vildt, end arealet selv kan
oppebære.
• Begræns forstyrrelserne ved jagten så vidt det er muligt. Tænk på, at forstyrrelserne
ved jagten kan betyde mere for bestandenes trivsel end antallet af nedlagte stykker
vildt. Standvildtet bør ikke udsættes for forstyrrende jagtformer (klap- og drivjagt)
mere end 3-4 gange pr. sæson. Der bør derfor være mindst 3 uger imellem hver jagt
på samme lokalitet.
• Sørg for en afbalanceret afskydning af han- og hundyr samt unge og gamle
individer.
• Forvalt ”dit” vildt og terræn, som du gerne ser dine jagtnaboer forvalter ”deres”.
2. Hensynet til individet, der er genstand for jagten:
• Anvend hensigtsmæssige våben og ammunition til den pågældende jagtform. Våbnet
skal tilpasses den enkelte jæger, testes og indskydes med god og effektiv ammunition.
• Opøv dine skydefærdigheder ved jagtrelevant skydetræning, hvor du afprøver
forskellige skudafstande, skudvinkler og skudstillinger. Lær på denne måde dine
begrænsninger at kende og respektér dem. Eksperimentér på skydebanen – ikke på
jagt!
• Overhold til enhver tid de anbefalede maksimale skudafstande fastsat for jagt:
Riffeljagt:
¾ Bør du ikke skyde uden fast anlæg, skyde på afstande over 100 m eller
skyde til løbende vildt, medmindre du igennem omfattende jagtrelevant
træning har opnået rutine heri.
¾ Skyd kun, hvis der er frit skudfelt.
¾ Skyd ikke hals- eller hovedskud og skyd ikke i ugunstig vinkler.
• Skyd ikke, hvis der er risiko for, at flere dyr rammes af skuddet.
• Skyd kun andet skud til et friskt stykke vildt, hvis chancen for et dræbende skud er
lige så stort som ved første skud.
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Hvis det første skud anskyder, skift da ikke til et nyt mål.
Forsøg kun med duble, hvor chancen er oplagt.
Ved jagt på klovbærende vildt: Skyd ikke til frisk vildt, hvis allerede påskudt vildt
ikke ligger synligt forendt.
Skyd ikke mere vildt, end at du kan gøre rede for, hvor hvert stykke er faldet, og
hvordan det er ramt. Hjælp til med, at alt skudt og anskudt vildt bliver samlet op.
Hjælp til med at eftersøge og nedlægge vildt, der er anskudt af andre jægere.
Ved riffeljagt bør antal afgivne skud ligge meget tæt på antallet af stykker nedlagt
vildt.
Hold øje med alt påskudt vildt, så længe det lader sig gøre. Marker så vidt muligt
anskudssted og det sted, hvor fra skuddet blev afgivet. Informer hundeførerne
præcist om alle detaljer ved skudafgivelsen.
Affang anskudt vildt på en dyreværnsmæssigt forsvarlig måde evt. ved fangstskud.

3. Hensynet til andre naturbrugere
• Som jæger er du ikke alene om at bruge naturen. Udvis venlighed, når du møder
andre naturbrugere. Irettesæt ikke unødigt , men vejled og forklar.
• Undgå så vidt muligt at lukke skove for offentlig adgang ved afvikling af jagt, men
opsæt vejledende skilte.
• Husk, at andre mennesker typisk ikke er fortrolige med skydevåben. Vis hensyn.
• Jag ikke, hvor det er til indlysende ulempe for andre .
4. Hensynet til din medjæger
• Respekter andre jægeres ret til at gå på jagt.
• Gør din nabojæger til din ven og samarbejdspartner. Indgå aftaler om
jagthyppighed, afskydning og evt. eftersøgning og opsamling af vildt – både af
hensyn til jagtglæden og bevarelsen af vildtbestandene.
• Lukrer ikke på naboens vildtbestande, og afgiv aldrig skud til vildt, der under jagt
drives fra naboens terræn ind på dit.
• Påtal altid jagt, der udøves i strid med lovgivningen eller de jagtetiske regler.
• Udvis sikker omgang med våben.
• Vis storsind, hvis der er tvivl om, hvem nedlagt vildt tilkommer.
5. Hensynet til sikkerheden
• Anvend røde hattebånd eller anden synlig beklædning.
• Bær våbnet uladt og knækket/med åben lås og med lodret løb/pibe mellem såterne.
• Lokaliser naboposter og få kontakt med dem. Sikkerhedsvinklen skal være mindst 40
grader, og ved risiko for rikochetter, skal der udvises særlig forsigtighed.
• Skyd aldrig lavt mod en uoverskuelig baggrund.
• Skyd aldrig med riffel uden et sikkert kuglefang.”

