
Vedtægter 

§1) Indtrædelse 

Ved indtrædelse i jagtklubben under Vallø Stift, erlægger Jagtklubmedlemmet et indtrædelses 

indmelding gebyr på kr. 3.000,00. For riffel og fuglejæger erlægges 50%, svarende til 1.500,- i 

indtrædelses gebyr. Medlemmerne deles således i Jagtklubmedlem, Riffeljæger og Fuglejæger. 

§ 2) Blog: 

Ved indbetaling af indtrædelses gebyr, får medlemmet adgang til jagtklubbens lukkede blog, og 

acceptere samtidigt gældende regler for jagtklubben. Det påhviler medlemmet løbende at holde sig 

opdateret om evt. ændringer, og det er efterfølgende medlemmets ansvar, at holde sig orienteret om 

evt. ændringer i vedtægter eller regelsæt. 

§3) Jagtarealet: 

Jagtarealet udgør 221 Ha. Arealet er fremvist. Og oversigtskort findes under kort i denne blog. 

§4) Aftale 

omfang: 

Aftalen omfatter kun jagtretten, samt brug af den fælles jagthytte, medlemmet kan ikke overlade 

eller sælge jagtretten til tredjemand. 

§5) Jagten: 

Der må ikke foretages lerdueskydning eller indskydning af riffel på reviret. Jagten på klovbærende 

vildt må kun udøves med riffel eller bue, derudover skal jagten udføres i henhold til gældende 

Dansk jagtlovgivning. 

Jagten skal udøves med høj jagtetik/-moral, og med udtalt hensyn til vildtet og naturen. Alle andre 

jagtformer udføres kun i henhold til aftale med kontraktindehaver. Bestemmelser vedrørende 

jagtens udøvelse, fredninger etc. er nærmere beskrevet under regelsæt riffeljæger, regelsæt 

fuglejæger samt husorden, for Jagtklubmedlemmer gælder alle fornævnte 3 regelsæt. 

§6) Færdsel på reviret: 

Når et medlem ankommer til reviret, sendes en SMS til samtlige medlemmer, således alle er 

bekendt med hvem der er på reviret, ved afgang sendes ligeledes en SMS. Alle observationer skal 

som minimum meddeles kontraktindehaveren, som på baggrund af forårets og sommerens 

observationer, fastsætter kvote for råvildt, dåvildt og kronvildt i efteråret. Det er ikke tilladt, at 

færdes med bil på reviret. Hunde skal altid færdes i snor, med undtagelse under selve jagten.  



§7) Medlemmer: 

Det står kontraktindehaveren frit for at fastsætter antallet af medlemmer, antallet vil dog som oftest 

ikke overstige 20 medlemmer plus fodermester og kontraktindehaveren. 

§8) Jagtlejen: 

Jagtlejen findes i under økonomi og erlægges forud og er til betaling senest d. 1. december for den 

kommende jagtsæson. Jagtlejen 

reguleres med netto-pris index, dog minimum 2% engang årligt hver den 1/1. første gang den 1. 

januar 2022. 

Jagtlejen kan efter aftale deles, så 60 % betales inden 1 december og de resterende 40 % betales 

inden den  1.februar. 

Mangelende jagtlejebetaling, betragtes som øjeblikkelig udmelding, og dermed tab af al jagtret til 

følge. 

Alle beløb vedrørende jagten indbetales på jagtklubbens konto som er: 

Regn nr.: 3409 Konto nr.: 12978162 

§9) Kvoter. 

Kontraktindehaveren fastsætter i samarbejde med godset den afskydningspolitik som gælder for 

jagten. Kontraktindehaveren kan til enhver tid afgøre hvilket vildt der er til afskydning, og hvordan 

evt. kvoterne skal sammensættes. 

Alt afskudt vildt skal registreres med foto der sendes som MMS til kontraktindehaveren. Kvoten er 

personlig og kan ikke overdrages til andre. 

§10) Jagthuset. 

Huset skal efter brug efterlades i samme stand som forefundet. Huset er røgfrit, se endvidere 

husorden på denne blog. 

§11) Jagtens vedligehold. 

Al materiel tilhører Outdoor & More ApS, alt vedligehold, planlægning, organisering af evt. 

fællesjagter, fodring m.m. varetages af Outdoor & More ApS i samarbejde med fodermestrene. 

Medlemmet forpligter sig til at efterlade jagten som forefundet – al form for henkastning af affald er 

forbudt. 



Har medlemmet problemer af nogen art, opdager mangler eller observerer noget unormalt i skoven, 

skal han straks kontakte: kontraktindehaver Henrik på tlf.:2016 2008 eller fodermester Lars på 

tlf.:2815 5100. 

§12) Jagtmøde. 

Der afholdes et årligt jagtmøde hvor gode ideer, samt forslag kan fremlægges og debatteres. Det er 

valgfrit at deltage på jagtmødet. 

§13) Medlemsaftalen kan ikke opsiges. 

Kontraktindehaveren kan dog til enhver tid ved væsentlige 

uoverensstemmelser med et medlem, opsige medlemsaftalen straks, og refundere medlemmet en 

jagtlejeandel, beregnet på den fulde jagtleje divideret med 12 og gange det antal måneder der er 

tilbage af medlemsaftalens løbetid. 

§14) Bortvisning-Eksklusion: 

Kontraktindehaver kan bortvise eller ekskludere medlemmer med omgående virkning ved 

overtrædelse af gældende lovgivning. Desuden kan medlemmer ekskluderes, i gentagelses tilfælde 

og efter forudgående skriftlig advarsel eller mundtlig påtale, i tilfælde af undergravende virksomhed 

i forhold til jagtklubben, farlige skud, misbrug og overtrædelse af indgåede aftaler og truende 

adfærd. Ved bortvisning og eksklusion refunderes resterende jagtleje ikke. 

§15) Udmeldelse 

Udmeldelse af jagtklubben skal meddeles skriftligt senest den 31. november, gældende for den 

efterfølgende sæson. Ikke rettidig indbetaling af jagtleje betragtes som øjeblikkelig udmeldelse. 

§16) Tillæg 

Til vedtægter som findes på bloggen: 

 

Husorden 

Regelsæt Riffeljæger 

Regelsæt Fuglejæger 
  



Husorden 

§1) Jagthytten skal som minimum efterlades som forefundet. 

§2) Jagthytte og tilhørende bygninger er røgfri 

§3) Der må ikke medbringes hunde i jagthytten 

§4) Deles med Valløstift, hvorfor evt. lukke dage skal accepteres 

§5) Der må alene anvendes indendørs fodtøj i jagthytten. 

§6) Evt ødelagt inventar eller services skal erstattes. 

§7) Køleskabet kan anvendes til opbevaring af mad og drikkevarer, men det påhviler medlemmet at sikre, der ikke 

står gammelt mad og drikke i køleskabet 

§8) Øl, vand, kaffe og fødevare er ikke til fri afbenyttelse i forbindelse, men til tænkt fællesjagterne. 

  



Regelsæt Riffeljæger 

1) Riffeljæger må på ligefod med jagtklubmedlemmer, går på jagt med riffel eller bue i henhold til jagt loven og 

efter de af kontraktindhaverne fastsatte kvoter. 

2) Der er ikke tilladt, at skyde fugle på reviret med riffel, selv om jagtloven tillader dette. Der må således kun 

skydes klovbærendevildt, hare og ræv. 

3) For bukkejagten gælder, at hvert medlem betaler for nedlagt vildt i henhold til afsnittet økonomi, bukken må 

skydes i bukkejagten samt oktober måned, hvorefter de er fredet. 

4) Jagten på rå og lam frigives først efter den 1 november, hvorfor det ikke er tilladt at skyde dem i oktober selv 

om jagtloven giver mulighed for dette. 

5) Kvoten på Dåvildt og Kronvildt frigives af Kontraktindehaveren med udgangspunkt i de observationer som 

modtages via SMS, kvoten frigives seneste 1.september evt. efterfølgende reguleringer vil blive slået op her på 

bloggen. (pt. er kvoten fri og i henhold til jagtloven) 

6) Når man færdes på reviret og inden jagt begyndes sendes 

en SMS til de øvrige medlemmer om, at man er i skoven, med angivelse af hvilket 

område man befinder sig i. Når man slutter eller ønsker at skifte område, sendes 

en ny SMS med besked om, at man forlader området eller skifter område. Foto og generelle oplysninger der 

vedrører 

jagten vil blive uploadet på den lukket Blog, der udelukkende tilgængelig for kubens medlemmer. 

7) Der kan maksimalt benyttes et område om formiddagen og et område om eftermiddagen, det er således ikke 

tilladt, at skifte område før klokken 12:00, denne regel er for, at sikre alle lige muligheder. 

8) Som riffeljæger kan der medbringes gæst i Juni og Juli måned, samt i efteråret, gæsten skal være i samme 

område som medlemmet. Gæster som skyder dåvildt og kronvildt betaler trofæafgif i henhold til afsnittet 

økonomi. Medlemmet bære det fulde ansvar for dennes gæster. Gæster skyder i henhold til gældende prisliste. 

9) Afskyder et medlem, vildt der ikke er jagtbart, udøver anden ulovlig jagt ifølge Dansk jagtlovgivning, 

bortfalder medlemmets jagtret omgående, jagtlejen refunderes ikke, og politiet underrettes af enten medlemmet 

selv, eller kontraktindehaveren. 

10) Alt nedlagt vildt skal dokumenteres ved, at sende en MMS til kontraktindehaveren, der betales en fældnings 

afgift på alt klovbærende vildt, prisen for dette fremgår af afsnittet økonomi. 

11) Har man været så dygtig eller heldig, at nedlægge et stykke vildt, giver man plads til de øvrige medlemmer 

ved, at holde sig væk i 3 hele dage, således at forstå, at skyder man en tirsdag morgen, så bliver man væk onsdag, 

torsdag og fredag. 

12) i forbindelse med alle fællesjagter, skal der være ro på reviret 2 dage før og 1 dag efter, se datoerne under 

events/fællesjagter. 

13) Det er op til kontraktindehaveren at afgøre om et dyr skal bortskydes. Opdages syge dyr, eller mistanke derom 

skal kontraktindehaver godkende en evt. bortskydning før denne iværksættes. 

14) Fejlafskydning sker når der nedlægges: fredet vildt, ikke frigivet vildt, ikke jagtbart vildt eller den tildelte 

kvote overskrides. Kontrakten med godset indebærer at vi overholder kvoter og fredninger m.m. Derfor skal 



medlemmet, ved fejlafskydning af ikke jagtbart, fredet eller ikke frigivet erlægge en erstatning, som 

kontraktindehaver forhandler sig frem til med godset. I alle andre tilfælde af fejlafskydning er det 

kontraktindehavers beføjelse at vurdere forseelsen samt afgøre konsekvenserne deraf. 

15) Er der afgivet skud til klovbærende vildt, SKAL der tilkaldes en Schweisshund, det er alene 

Schweisshundeføreren der vurdere om der er tale om en anskydning eller et forbi skud, vi har en aftale med 

Henrik Hansen hans nummer 3024 8295 findes i også hytten. 

16) Ønsker man at benytte kamera i det område man har trukket i bukkejagten, skal placering oplyses, ligesom 

kameraet skal fjernes efter den 1. uge af bukkejagten. 

  



Regelsæt fuglejæger 

1) Fuglejæger må på lige fod med jagtklubmedlemmer, går på jagt med haglbøsse eller bue i henhold til jagtloven 

og på de af kontraktindehaverne fastsatte regler. 

2) Der skal anvendes skovvenlige patroner over alt på reviret. 

3) Som fuglejæger og jagtklubmedlem tilfalder vildtet skudt på frijagterne 

skytten, mens vildt leveret på fællesjagterne tilfalder kontraktindehaveren. 

4) Når man færdes på reviret og inden jagt begyndes sendes en SMS til kontraktindehaveren om, at man er på 

frijagt. Når man slutter, sendes en ny SMS med besked om hvad som er skudt. 

5) Som fuglejæger kan der medbringes op til 2 gæster på frijagten. 

6) Ved brug af frijagtsområderne skal jagtloven overholdes, og der skal således medbringes egnet apporterende 

hund. 

7) Der bliver afholdt 6-8 fuglejagter, hvor der vil være mulighed for at tilkøbe en gæsteplads, prisen for 

gæstepladsen står oplyst under Økonomi, 

8) Afskyder et medlem, vildt der ikke er jagtbart, udøver anden ulovlig jagt 

ifølge Dansk jagtlovgivning, bortfalder medlemmets jagtret omgående, jagtlejen refunderes ikke, og politiet 

underrettes af enten medlemmet selv, eller kontraktindehaveren. 

9) Alt nedlagt vildt skal dokumenteres ved at sende en MMS til kontraktindehaveren 

10) i forbindelse med alle fællesjagter, skal der være ro på reviret 2 dage før 

og 1 dag efter, se datoerne under jagt datoer. 

  



Økonomi 

Pris for medlemsaftale 2021: 

Jagtklubmedlem: 24.000,00 

Riffeljæger: 15.500,00 

Fuglejæger: 12.500,00 

 
 

Inkluderet i prisen er forplejning. Mens vildt afregnes i henholde til nedenstående. 
  

Afregning af Vildt: 
Bukke seksender: 500,- 

Andre bukke: 2.000,- 

Rå: 500,- 

Lam: 400,- 

*Dåvildt pr. kg 35,- 

*Kronvildt pr kg 35,- 

 

* Gæster betaler 1.000 pr. spids for trofæbærende, dog max. 6.000 for hele dyret 

 

Gæstepladser på fællesjagter: 
Der betales 500,- kr. pr næse, tilmelding og afregning sker senest den 1. september. Beløbet 

dækker, udover tilskud til foderkassen, følgende: 

Morgenmad og kaffe 

Bitter Øl & Vand 

Frokost 

Afsluttende kage og kaffe 

m.m. 

DanskeBank jagtkonto: 

Reg nr.: 3409 

Konto nr.: 12978162 

  



Kort 

 


