
Hvordan er jeg forsikringsmæssigt dækket ved skader  

Den grønne farve i ovenstående tabel indikerer, hvor Jægerforbundet har en forsikring. 

 

 

 

Jagt 
 

Andre skydeaktiviteter 
 

Andre aktiviteter 

Forsikringsforhold 
 
 

Jeg er på jagt i DK eller Europa. Jeg tager et 
kursus/skyder på en 
skydebane i privat 
regi. 

Jeg skyder min riffel 
ind på en privat 
ejendom. 

Jeg skyder lerduer 
på en privat 
ejendom. 

Jeg skyder lerduer i regi af 
DJ vha. en skydevogne 
eller en sjældent benyttet 
godkendt skydeplads, 
hvor der under 
skydningen er en 
skydeleder tilstede. 

Jeg skyder på skydebanen 
i regi af DJ eller 
jagtforening f.eks. 
ugentlig skydning i 
foreningen eller i DJ 
arrangement. 

Jeg underviser 
jagttegnselever i regi 
af DJ. 

Jeg er tillidsmand i DJ og 
udfører mine aktiviteter 
herunder 
prøvesagkyndige og 
medhjælpere til 
haglskyde- og 
riffelprøve. 

Jeg deltager i aktiviteter 
som f.eks. hundetræning, 
i regi af DJ. 

Medlem af DJ 
Ansvarsforsikring 
Dækker skader som du 
forårsager på andre. 
 

 
 
 
 
 
 

Forsikringen tilknyttet dit jagttegn 
dækker dit ansvar i forbindelse 
med afgivelse af skud. 
Forsikringen varetages i dag af 
Dansk Jagtforsikring A/S. Alle 
øvrige skader dækkes af 
skadevolders 
privatansvarsforsikring. 
 
Du skal tjekke med din jagtrejse-
arrangør, om der gælder særlige 
forsikringsmæssige krav, der ikke 
er opfyldt af den forsikring der er 
tilknyttet dit jagttegn. 

Du skal have en privat 
ansvarsforsikring, der 
dækker evt. skader du 
påfører andre.  
 
Du bør desuden 
undersøge 
forsikringsforholdene 
på skydebanen. 

Du skal have en privat 
ansvarsforsikring, der 
dækker evt. skader du 
påfører andre. 

Du skal have en 
privat 
ansvarsforsikring, 
der dækker evt. 
skader du påfører 
andre. 
 

Din privat 
ansvarsforsikring dækker 
primært, men DJ´s 
forsikring vil dække 
subsidiært* 

Din privat 
ansvarsforsikring dækker 
primært, men DJ´s 
forsikring vil dække 
subsidiært*  

Tilhørsforholdet til DJ 
skal kunne 
dokumenteres i form 
af aftale eller kontrakt 
med 
DJ/jagtforeningen. 
 
Omfattet af DJ’s 
erhvervsansvarsforsikri
ng. 
 

Din privat 
ansvarsforsikring 
dækker primært, men 
DJ´s forsikring vil dække 
subsidiært * 
 
Er du hundetræner skal 
du sikre dig, at 
kursisterne på dit kursus 
har tegnet den udvidede 
hundeansvarsforsikring, 
som dækker evt. skader 
på dig påført af 
hundene. 

Din privat 
ansvarsforsikring dækker 
primært, men DJ´s 
forsikring vil dække 
subsidiært * 
 
Er du kursist på 
hundetræningskursus skal 
du tegne en udvidet 
hundeansvarsforsikring, 
der dækker evt. skader din 
hund forårsager på 
instruktøren. 

Medlem af DJ 
Ulykkesforsikring 
Dækker skader på dig selv 
pga. dig selv eller ved 
hændelige uheld. 

Du bør have en ulykkesforsikring, 
der dækker evt. personskader på 
dig selv. 

Du bør have en 
ulykkesforsikring, der 
dækker evt. 
personskader på dig 
selv. 

Du bør have en 
ulykkesforsikring, der 
dækker evt. 
personskader på dig 
selv. 

Du bør have en 
ulykkesforsikring, 
der dækker evt. 
personskader på 
dig selv. 

Du bør have en 
ulykkesforsikring, der 
dækker evt. personskader 
på dig selv. 

Du bør have en 
ulykkesforsikring, der 
dækker evt. personskader 
på dig selv. 

Underviser kommer 
selv til skade: 
Arbejdsskadeforsikring. 
Du bør have en 
ulykkesforsikring, der 
dækker evt. 
personskader på dig 
selv. 

DJ’s 
arbejdsskadeforsikring 
dækker dig i de fleste 
tilfælde. 
Du bør have en 
ulykkesforsikring, der 
dækker evt. 
personskader på dig selv. 

Du bør have en 
ulykkesforsikring, der 
dækker evt. personskader 
på dig selv. 

Ikke medlem 
af DJ 
Ansvarsforsikring 
Dækker skader som du 
forårsager på andre. 
 

 
 

Forsikringen tilknyttet dit jagttegn 
dækker dit ansvar i forbindelse 
med afgivelse af skud. 
Forsikringen varetages i dag af 
Dansk Jagtforsikring A/S. Alle 
øvrige skader dækkes af 
skadevolders privatansvars-
forsikring.  
 
Du skal tjekke med din jagtrejse-
arrangør, om der gælder særlige 
forsikringsmæssige krav, der ikke 
er opfyldt af den forsikring der er 
tilknyttet dit jagttegn. 

Du skal have en privat 
ansvarsforsikring, der 
dækker evt. skader du 
påfører andre.  
 
Du bør desuden 
undersøge 
forsikringsforholdene 
på skydebanen. 

Du skal have en privat 
ansvarsforsikring, der 
dækker evt. skader du 
påfører andre.  
 
 
 
 
 
 
 

Du skal have en 
privat 
ansvarsforsikring, 
der dækker evt. 
skader du påfører 
andre.  
 
 
 
 
 
 
 

Du skal have en privat 
ansvarsforsikring, der 
dækker evt. skader du 
påfører andre.  
 
 
 
 
 
 
 

Du skal have en privat 
ansvarsforsikring, der 
dækker evt. skader du 
påfører andre.  
Er du inviteret til at 
deltage i et DJ-
arrangement dækker DJ´s 
forsikring subsidiært. 
Invitation eller 
deltagerliste skal kunne 
fremvises på forlangende. 

Tilhørsforholdet til DJ 
skal kunne 
dokumenteres i form 
af aftale eller kontrakt 
med 
DJ/jagtforeningen. 
 
Omfattet af DJ’s 
erhvervsansvars-
forsikring. 
 

 Du skal have en privat 
ansvarsforsikring, der 
dækker evt. skader du 
påfører andre.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Ikke medlem 
af DJ 
Ulykkesforsikring 
Dækker skader på dig selv 
pga. dig selv eller ved 
hændelige uheld. 

Du bør have en ulykkesforsikring, 
der dækker evt. personskader på 
dig selv 

Du bør have en 
ulykkesforsikring, der 
dækker evt. 
personskader på dig 
selv. 

Du bør have en 
ulykkesforsikring, der 
dækker evt. 
personskader på dig 
selv. 

Du bør have en 
ulykkesforsikring, 
der dækker evt. 
personskader på 
dig selv. 

Du bør have en 
ulykkesforsikring, der 
dækker evt. personskader 
på dig selv. 

Du bør have en 
ulykkesforsikring, der 
dækker evt. personskader 
på dig selv. 

Du bør have en 
ulykkesforsikring, der 
dækker evt. 
personskader på dig 
selv. 

 Du bør have en 
ulykkesforsikring, der 
dækker evt. personskader 
på dig selv. 

*Ovenstående er gældende, såfremt de særlige bestemmelser i DJ´s ansvarsforsikringspolice vedr. skydning er opfyldt, dvs. skydningen må alene foregår med jagtrelaterede våben samt bueskydning. Skydebane og/eller formål skal være godkendt af en 

i DJ uddannet/godkendt instruktør/skydeleder. Under skydningen skal der være en godkendt instruktør tilstede.  

I øvrigt tages der i oversigten forbehold for særlige tilfælde, hvor forsikringsforholdene i givet fald vil være anderledes. Oversigten er vejledende, da den aktuelle sag og forsikringspolicen er afgørende.  

Privatansvar er typisk indeholdt i en hjem- eller indboforsikring, men det skal du tjekke med dit forsikringsselskab. Ulykkesforsikringer dækker skader på dig selv. 

Arbejdsskadeforsikringen dækker såfremt arbejdsskadestyrelsen vurderer om den falder inden for arbejdsskadesforsikringen 


