Udlejning af Jagtretten på Odsherred Kommunes arealer
Indledning
Tidligere har jagten været en vigtig del af de daglige aktiviteter og et væsentligt tilskud til den daglige
husholdning for den danske befolkning. I dag er jagt generelt set reduceret til en fritidsaktivitet og kun et
fåtal af den danske befolkning er udøvende jægere. For lodsejere kan jagtudlejning dog være en
væsentlig supplerende indtægt til den daglige drift. Flere godser har deciderede jagtvæsner med det
formål at forbedre jagtmulighederne med følgende større jagtlejeindtægter til følge.
Odsherred Kommune ønsker, på lige fod med andre fritidsaktiviteter, at støtte jagten i kommunen ved at
give mulighed for jagtudøvelse på kommunale arealer, hvor det er forsvarligt. Ikke alle kommunens
arealer egner sig til jagtudøvelse, men hvor det er muligt, er kommunen positivt indstillet overfor
jagtudøvelse.
Ifølge jagtloven er der minimumskrav til arealstørrelse hvilket gør en del kommunale arealer uaktuelle
med hensyn til udlejning af jagt. Andre arealer har en sådan beliggenhed, at det ikke er ønskeligt eller
lovligt at dyrke jagt.
Kommunens naturskole holder arrangementer med behandling af vildt. Kommunen kan ligeledes afholde
jagt på egne arealer for at formidle viden om vildt og jagt.
Formål
Baggrunden for en jagtpolitik er at sikre en ensrettet behandling af kommende jagtlejere, og samtidigt
sikre, at allerede eksisterende jagtlejekontrakter er i overensstemmelse med gældende lovgivning og
kommunens udlejningspolitik.
Jagtudøvelse er underlagt:
 Jagtloven
 Skovloven
 Naturbeskyttelsesloven
 Natura 2000 bestemmelserne
 Fredninger
 Private servitutter.
Retningslinjer og betingelser for udøvelse af jagt på kommunale arealer er skærpet i forhold til jagtloven
og gængs praksis på private arealer. Jagtudøvelsen skal være bæredygtig, og der tilstræbes en
afbalanceret opretholdelse af det naturlige dyre- og planteliv.
Målgruppe
Jagtretten udlejes på markedsvilkår til private borgere såvel som jagtforeningerne. Jagtlejen fastsættes
under hensyn til jagtens vilkår jf. jagtstrategien.

Retningslinjer
Udlejning af jagt på de kommunale arealer sker som hovedregel efter offentligt udbud.
Odsherred Kommune bortforpagter en del af sine arealer til andre formål, herunder landbrugsdrift.
Jagtretten følger ikke brugsretten, men vil blive udlejet separat.

Jagtlejekontrakter løber i fem år. Jagtlejekontrakter kan forlænges uden udbud under forudsætning af, at
den hidtidige lejer accepterer evt. ændrede kontraktvilkår og jagtleje.
Der indgås individuelle jagtlejekontrakter for de forskellige arealer. Specielle betingelser fremgår af de
enkelte kontrakter, herunder betingelser for jagtudøvelsen i Natura 2000 områder.
Jagten udlejes til èn ansvarlig jæger, som hæfter for lejeudgift og øvrige forpligtigelser. Ved udlejning til
en jagtforening, indgås lejekontrakten med foreningen med formanden som underskriver.
Lejemålet udbydes offentligt, såfremt jagtlejer ikke ønsker at fortsætte det, eller ved alvorlig sygdom
eller dødsfald.
Tilladte jagtformer og jagtbart vildt anføres i jagtlejekontrakten. Jagttrykket reguleres ved antal
jagtdage, deltagerantal og afskydningstal.
Betingelser for decideret trækjagt anføres separat i lejekontrakten.
Maksimalt deltagerantal fastsættes i samråd med kommunen.
Terrænændringer, tilplantning, udsætning af vildt, fodring etc., kan kun ske efter samråd med Odsherred
Kommune. Kommunen tager samtidig stilling til evt. tilladelse/dispensation til det ønskede. Dette vil
typisk fremgå af kontrakten.
Jagtlejer skal acceptere, at kommunen til en hver tid kan udføre naturpleje, naturarrangementer og
lignende på de udlejede arealer.

Hunde må kun være løse i forbindelse med udøvelse af jagt.
Jagtlejer skal før sæsonstart indsende en oversigt over planlagte jagter.
Jagtlejeren skal føre en jagtjournal med oplysning om
 udbytte
 dato for jagter
 jagtform
 antal deltagere
 antal afgivne skud for hver jagt.
Journalen skal forelægges til gennemsyn på kommunens forlangende.
Kommunens arealer er offentligt tilgængelige, med mindre de er lukket på grund af væsentlige
naturhensyn. Der kan således ikke lukkes for adgang, når der drives jagt. Der skal på dagen for jagt skiltes
med, at der udøves jagt på arealet.
Jagtlejer skal acceptere offentlighedens adgang efter bestemmelserne i naturbeskyttelseslovens kapitel 4.
Der må ikke nedlægges kronvildt, dåvildt, sikavildt på Odsherred Kommunes arealer.
Det vil fremgå af den enkelte lejekontrakt, hvilken våbentype, der må anvendes på de forskellige arealer.

Der kan blive tale om regulering af visse vildtarter, f. eks vildsvin. Denne aktivitet aftales mellem
jagtlejer og Odsherred Kommune, når behov opstår.
Der må ikke anvendes stålhagl, hvor det er uforeneligt med træproduktion.
Der må ikke drives støverjagt på de kommunale arealer.
Opsigelse af jagtlejekontrakt kan ske med 3 måneders varsel til d. 1. marts eller efter aftale.
Administrationen udarbejder en standard lejekontrakt, der kan tilpasses de enkelte lejemål.
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