
JAGTLEJEKONTRAKT 
for del af Korevlerne 

Mellem Odsherred Kommune, som ejer af matr.nr. 12 ah, Gudmindrup By, Højby, 71 Højby By, 
Højby, 15 a, 15 b, 15 c, Ellinge By, Højby og 44, Hønsinge By, Vig - og Odden Jagtforening samt 
Højby-Vig Jagtforening som lejer af samme jf. vedlagte kortbilag. 

Af overfredningsnævnets kendelse af 20. juni 1967 fremgår, at Højby og Vig kommuner gav 
tilsagn "om ikke at tillade jagt mellem fredningsgrænsen og den lavvandede " lagune" indenfor 
øerne og halvøen." Denne kontrakt, som afløser tidligere aftaler om jagten mellem Trundholm 
Kommune og de lokale jagtforeninger, er i overensstemmelse med dette tilsagn. 

Lejeafgift m.m. 

§ 1. 

Jagten udlejes for perioden 1. september 201 O til 1. februar 2015 til ovennævnte lejer. Arealet 
udgør ca. 59 ha og er indtegnet på vedhæftede kort. Jagtlejemålet omfatter ejendomsretten til 
det nedlagte vildt, jf. dog §§ 9, 1 O og 11 . 

Opsigelse af jagtlejekontrakt kan ske med 3 måneders varsel til d. 1. september eller efter 
aftale, jf. dog§§ 6 og 16. 

Den årlige jagtleje fastsættes til kr. 1.600,00. Lejen er fastsat ud fra en forhandling, hvor 
Højby-Vig Jagtforening og Odden Jagtforening hver betaler halvdelen af jagtlejen. 

§ 2. 

Den årlige jagtleje betales forud til Odsherred Kommune. Det påhviler lejer selv at sørge for 
betaling af den årlige jagtleje, der forfalder hvert år den 1.juni, dog første gang den 1. 
september 201 O. Der vil normalt blive udsendt opkrævning 2 uger før forfaldsdato, alternativt 
kan lejeafgiften indbetales på kommunens bankkonto efter aftale: 

Regnr: 3565 konto: 3565 50 3200 

§ 3. 

Foreningen skal udpege en lejer, der repræsenterer foreningen. Det skal præciseres, at jagten 
tilhører foreningen. Repræsentanten hæfter personligt for afgiften og de øvrige forpligtigelser i 
henhold til denne kontrakt. Odsherred Kommune skal have mulighed for forud at godkende de 
enkelte foreningsmedlemmer, der ønsker at udøve jagt på det lejede areal. Odsherred 
Kommune kan kræve, at kredsen af jagtudøvere fastlægges for mindst 1 år af gangen. 

Foreningen skal være åben for medlemstilgang og adgangen til at deltage i jagtlejemålet være 
åben for alle foreningens medlemmer. 
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Jagtlejeren må ikke fremleje jagten eller mod betaling udstede jagttilladelse til andre end 
foreningens medlemmer. 

Parthaverbidrag, som betales af et foreningsmedlem, må ikke overstige jagtlejeafgiften 
divideret med antallet af aktuelle jagtudøvere det pågældende år. Summen af bidragene må 
således ikke overstige den samlede jagtleje. 

Kun medlemmer af foreningen kan drive jagt på terrænet. 

Odsherred Kommune kan kræve, at lejeren udsteder .. jagtkort .. til de godkendte jagtudøvere. 1 
så tilfælde fastsætter kommunen regler for jagtkortets udformning, anvendelse og evt. 
inddragelse. 

Jagtlejeren skal gøre jagtudøvere bekendt med indholdet af nærværende kontrakt. 

Motorkørsel, adgangsforhold m.v. 

§ 4. 

Motorkørsel er forbudt på Odsherreds kommunes arealer, jf. dog § 6. Parkeringspladser skal 
anvendes. 

Tjenestejorder, haver, gårdspladser og lignende er undtaget fra den til jagtlejeren overdragne 
jagtret. Forbud mod at færdes på særligt sårbare arealer skal respekteres. 

Brandfare 

§ 5. 

Tobaksrygning er forbudt i tiden 1. marts til 31 . oktober på lyngklædte arealer, på græs
bevokset skovbund, i nåletræsplantager, i unge løvtræs- og nåletræskulturer, samt i disses 
umiddelbare nærhed. Tobaksrygning kan ved opslag helt forbydes i særligt udsatte områder. 

l perioder med så stor brandfare, at offentlighedens adgang til arealet forbydes, kan kommunen 
suspendere jagtlejerens ret til adgang til det lejede jagtareaL 

En sådan suspension indebærer ikke, at jagtlejen sættes ned. 

Jagtens udøvelse 

§ 6. 

Generelt: 

For jagten gælder følgende: 
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Der må ikke drives støverjagt på de kommunale arealer. 

Ved jagt i skove og plantager skal der anvendes skovpatroner og kun benyttes hagl godkendt af 
Odsherred kommune. 

Oplysning om godkendte haglfabrikater kan fås ved henvendelse til kommunen. Anvendelse af 
haglfabrikater udover de godkendte til jagt i skovområder, vil blive betragtet som en væsentlig 
misligholdelse, der berettiger til ophævelse af jagtlejemålet og kommunen er berettiget til at 
kræve erstatning for eventuelt tab i forbindelse med den skade som der påføres på stående 
træer i området m.v. 

Der må ikke udøves riffeljagt på de kommunale arealer. 

l forbindelse med regulering af vildt, kan der efter aftale med kommunen, og når der er 
indhentet de nødvendige tilladelser, anvendes en passende type riffel. 

Jagt med bue må kun udøves af personer, der har erhvervet ret til at udøve denne jagtform i 
henhold til reglerne om buejagt. 

Specielt for dette lejemål gælder: (Pkt. 1-3 eks. på aktivitets-og afskydningsbegrænsninger) 

1. På kommunens arealer på Korevlerne må kun afholdes jagt på t rækkende fugle. 
2. Der må kun afholdes jagt i hver 3. uge. Indenfor det valgte døgn, kan der jages morgen og 

aften. 
3. Der skal føres jagtjournal for de enkelte jagtdage med angivelse af deltagernes navn, af 

nedlagt vildt, angivet som art og antal, og af antal afgivne skud. 

Jagtjournalen skal til enhver tid kunne fremlægges for Ejendom og Byggeri, Odsherred Kommune, 
og skal indberettes samme sted ved jagtårets afslutning, dvs. senest d. 1. marts. 

Kommunen kan ændre disse bestemmelser med virkning fra det følgende jagtår. Såfremt der 
indføres nye begrænsninger i jagtudøvelsen kan lejeren uanset opsigelsesvarslet i § 1, opsige 
lejemålet til førstkommende 1 . september. 

Jagten skal i øvrigt udøves iht. Odsherred Kommunes jagtstrategi som vedlægges kontrakten. 

Administrative bestemmelser 

§ 7. 

For at sikre, at jagten samordnes med andre aktiviteter i området, skallejer efter kommunens 
retningslinjer forud for hver jagtsæson sende Odsherred Kommune en plan over påtænkte uger 
hvor der skal foregå jagt. Planen skal indsendes senest den 20. august. Første år dog inden 15. 
september. l planen skal angives det forventede deltagerantal på jagterne. Ingen jagt må 
påbegyndes førend planen er godkendt af kommunen. Odsherred kommune kan efterfølgende 
godkende jagt på andre tidspunkter end anført i planen. 
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Såfremt Odsherred Kommune kræver det, skallejeren endvidere til godkendelse: 

1. Dokumentere efter kommunens specifikation, at summen af parthaverbidragene ikke overstiger 
den samlede jagtleje. 

2. Indsende en plan over afholdte jagter med datoangivelse. 
3. Føre jagtjournal over dato, deltagerne, antal skud og nedlagt vildt. Meddele kommunen navn og 

adresse på de jægere, der ønsker at drive buejagt. 
4. Indsende årlig indberetning af jagtjournalen til Ejendom & Byggeri, Odsherred Kommune senest 

1. marts ved jagtårets afslutning. 

Jagtlejeren kan ikke uden kommunens tilladelse indgå aftale om naboers rettigheder i 
forbindelse med det lejede areal. Ved tilladelse til indgåelse af en naboaftale, eller hvis lejer 
eller medlemmer af jagtlejemålet ejer eller lejer et naboareal, skal der udarbejdes et tillæg til 
kontrakten. Det skal bl.a. fremgå af tillægget, at man ikke må omgå kvotebegrænsningerne ved 
at nedlægge vildt på naboarealerne, som er omfattet af kvotebegrænsningerne. Kommunen kan 
evt. justere kvoterne i forbindelse med en tilladelse til en jagtlejer om at indgå aftale om et 
naboareal, og at kvoterne således omfatter alle arealer af naboaftalen. 

Danmarks Jægerforbunds jagtetiske regler af september 2008 skal efterleves under udøvelse af 
jagt, kopi er vedlagt. Kommunen skal desuden gøre opmærksom på, at Korevlerne indgår i et 
Natura 2000 område, hvor der gælder specielle begrænsninger for jagt. 

VUdtpleje 

§ 8. 

• Der må ikke udsættes vildt på det lejede areal. 
• Der må ikke fodres. 
• Enhver anden form for fodring, revirpleje m.v. på arealet må kun foretages efter 

nærmere aftale med kommunen. 
• Der må ikke anlægges skydeskjul eller platforme af nogen art. 

§ 9. 

Lejeren skal efterkomme kommunens påbud, herunder krav om regulering af vildtbestanden ved 
intensivering af jagten på enkelte dyre- og fuglearter. 

Såfremt lejeren ikke efterkommer kommunens påbud om øget beskydning af en given vildtart, 
er kommunen berettiget til at foretage en passende beskydning. Vildt, der i den forbindelse 
nedlægges af kommunen, tilfalder denne, dog kan lejeren købe enkelte dyr til privat forbrug til 
vildthandlerpris (en gros pris). 

Kommunen forbeholder sig ret til at eftersøge og aflive anskudt, påkørt eller på anden måde 
sygt eller tilskadekommet vildt på arealet. Vildt aflivet i denne anledning tilfalder kommunen. 

Faldvildt samt erstatninger, som måtte komme til udbetaling for skader, der er tilføjet 
vildtbestanden, tilkommer kommunen. 
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Regulering af vildt 

§ 10. 

Såfremt der af anden offentlig myndighed påbydes regulering af visse vildtarter, kan kommunen 
efter aftale overlade det til jagtlejeren at iværksætte passende foranstaltninger. Jagtlejeren 
kan i sådanne tilfælde ikke gøre krav gældende om erstatning for vildt eller præsteret arbejds
ydelse. Ekstraordinære udgifter til materiale kan efter aftale afholdes af kommunen. 

Såfremt de af jagtlejeren iværksatte reguleringsforanstaltninger skønnes utilstrækkelige, kan 
kommunen udføre reguleringen. 

Vildt, nedlagt af kommunen i henhold til denne paragraf, tilfalder kommunen. 

§ 11. 

Kommunen kan i overensstemmelse med reglerne i den gældende jagtlovgivning foretage 
regulering af vildt, der volder skade. 

Kommunen kan endvidere i begrænset omfang foranstalte nødvendig aflivning, mærkning, 
indfangning m.v. af vildt af hensyn til forsknings- og undersøgelsesvirksomhed. 

Kommunen kan desuden regulere ræv, mink og andre rovdyr af hensyn til områdets ynglefugle. 

Vildt, nedlagt af kommunen i henhold til denne paragraf, samt dusører i forbindelse hermed, 
tilfalder kommunen. 

Jagtjournal 

§ 13. 

Jagtlejeren skal føre en jagtjournal med oplysning om 

• Dato for jagter 
• Jagtform 
• Antal deltagere med angivelse af navne 
• Udbytte, med registrering af art og antal 
• Antal afgivne skud for hver jagt 

Journalen skal indsendes til Odsherred Kommune, Ejendom & Byggeri hvert år senest d. 1. marts 
på e-mail thr@odsherred.dk. 

Såfremt der nedlægges vildt ved buejagt, skal lejeren sende kopi af det særlige 
vildtindberetningskema til kommunen senest 1. maj i lighed med indberetningen til Skov· og 
Naturstyrelsen. 
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Publikum m.m. 

§ 14. 

Offentligheden har ret til færdsel og ophold på det lejede areal i henhold til bestemmelserne i 
naturbeskyttelsesloven og reglerne om offentlighedens adgang til at færdes og opholde sig i 
naturen. Det er kommunen, der afgør, om der skal meddeles tilladelse tit organiserede 
arrangementer m.v. Al jagtudøvelse skal derfor finde sted under fuld hensyntagen til det øvrige 
publikum og uden risiko for dette. 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. 

§ 15. 

Jagtlejeren har ingen instruktionsbeføjelser overfor kommunens personale og kan ikke stille 
krav til kommunens drift af arealer, herunder gøre indsigelse mod hegning m.v. Eventuelle 
tvister om det lejede areal mellem jagtlejer og naboer til dette areal afgøres af kommunen. 

Lejers misligholdelse 

§ 16. 

Kommunen kan uden varsel ophæve denne kontrakt, såfremt: 

1. Der udøves jagt på arealet i strid med kontrakten etter kontrakten på anden vis væsentligt 
tilsidesættes. 

2. Kommunens påbud mm. i henhold til kontrakten ikke efterkommes. 
3. Jagtlovgivningen overtrædes i forbindelse med jagtudøvelse. 

Sådan ophævelse kan ske med øjeblikkelig virkning og uden at lejeren får refunderet forud 
betalt lejeafgift. 

Vedlagt: 

Danmarks Jægerforbunds jagtetiske regler 
Odsherred Kommunes jagtpolitik 
Oversigtskort over jagtområde 
Skema til jagtjournat 

Sonrudlej er: Som lejer: 

/C'a;. ,/C j /t ;~IP4-d' r? 

2 f/g , den l 2010 

Side 6 af 6 


