
Mange jægere bruger i denne tid en del energi på at placere skydetårne og 
skydestiger, med håbet om at det er lige præcis dér, at den store gamle råbuk 
kommer frem. Men hvordan sikrer man sig, at det hele er lovligt og ikke 
mindst sikkert?

Tekst: Nicholai Vigger Knudsen og Niels Henrik Simonsen

Sikker bukkejagt  
fra lovlige  
skydeplatforme

Platformen i skydetårnet eller sædet på skydestigen må højst være hævet fem meter over jorden. Skydetårnets platform må ikke have større 
gulvareal end to kvadratmeter, og den må ikke have sider, der er højere end 110 centimeter over det vandrette plan.  
Grafik: Mads Peter Spangsgaard Dragsbæk.
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ØVRIGT: Vi kalder dem ved mange 
navne, som f.eks. hochsitz, jagtstige, 
jagttårn, hochstand osv. Ligegyldigt 
hvad du kalder det, så taler vi for-
mentlig om det samme, nemlig skyde-
tårne og skydestiger eller under fælles-
betegnelsen ”skydeplatforme”, som 
det er benævnt i jagtlovgivningen.

En tur langs motorvejen
Inden vi kaster os over en gennem-
gang af, hvad man må, hvad man kan, 
og hvad man bør, vil jeg bede dig om 
at tænke tilbage på sidste gang, du 
kørte en tur igennem den danske na-
tur på f.eks. motorvejen. Hvor mange 
skydeplatforme så du, hvor du straks 
tænkte, at det her skydetårn skæm-
mer forfærdeligt i landskabet, det fal-
der slet ikke naturligt i med omgivel-
serne, eller den her skydestige står slet 
ikke op ad et træ eller en busk af 
mindst samme højde som stigen?

Jeg er ganske overbevist om, at du 
helt sikkert kan komme i tanke om 
flere skydetårne og stiger, hvor du kan 
sige dette, og det er et problem for jagt-
ens omdømme, når nu der i jagtlov-
givningen står, at vi skal overholde 
blandt andet disse krav.

Der vil helt sikkert sidde nogle jæ-
gere, formentlig dem, der har opstillet 
det pågældende skydetårn, som tæn-
ker:” Jeg syntes ikke mit, skydetårn er 
skæmmende”, og heri ligger en del af 
udfordringen, da lovkravet om, at en 
skydeplatform ikke må være skæm-
mende i landskabet, er en meget sub-
jektiv regel. Det er noget nemmere 
med alle de meget objektive regler, som 
f.eks. at skydeplatformen skal være an-
bragt mindst 130 meter fra anden ejen-
dom, medmindre andet skriftligt er af-
talt med ejeren af den anden ejendom, 
eller at skydetårnet skal være anbragt i 
en skov på mindst 0,5 hektar.

Hvorfor bruger vi 
skydeplatforme?
Jagt fra skydeplatforme giver rigtig 
mange fordele, men du må bare ikke 
tillægge dig en falsk tryghed om, at du 
ikke kan få rikochetter, hvis bare du 
skyder fra en hævet position. Men hvis 
du gør, som du plejer, nemlig sikrer, at 
der er godt kuglefang, og ikke skyder 
på for lang afstand fra skydetårnet, så 
kan du naturligvis stadig jage fra dit 
skydetårn. Til sammenligning er det i 
visse delstater i Tyskland ikke tilladt at 
skyde til stillestående vildt på længere 
afstande end op til 150 meter.

Nogle af fordelene ved at anvende 

skydetårne og -stiger er f.eks. bedre 
overblik, og ved jagter med flere jæ-
gere ved du altid, hvor de andre befin-
der sig, da parolen ofte lyder, at man 
ikke må forlade sin plads før på et gi-
vet tidspunkt, hvor alle har afladt de-
res våben, og at du ved skud fra en 
stige eller et tårn desuden har mulig-
hed for et fast anlæg og ofte har god 
tid til at afgive et godt skud, da hjorte-
vildtet sjældent ser dig deroppe – hvis 
du vel at mærke kan sidde stille!

Rikochetter
Om en skydeplatform er skæmmende 
eller ej, er formentlig noget, mange 
kan drøfte længe, men noget, der ikke 
er til diskussion, er, at hvis du skyder 
meget længere væk end 15-20 meter 
fra dit skydetårn med en riffel, så er 
der en overvejende sandsynlighed for, 
at du får en rikochet!

Forsvarets Forsøgs- og Sikkerheds-
sektion ved daværende Hærens 
Kampskole lavede i 2002 en undersø-
gelse sammen med DCE (dengang 
Danmarks Miljøundersøgelser), hvor 
de på baggrund af en række testskyd-
ninger på Rømø med blyholdig jagtrif-
felammunition i kaliber .222 og .308 
kunne konkludere, at blødnæsede 
projektiler laver rikochetter ved an-
slagsvinkler op til minimum 10 grad-
er, når der skydes på vand og sand.

Da man ved dette forsøg ikke havde 
mulighed for at skyde over 10 grader, 
kunne det ikke fastlægges, hvilken an-
slagsvinkel projektilet skulle have for 
ikke at frembringe en rikochet. Alle 
skud med blødnæsede projektiler på 
vand eller sand kunne altså rikochet-
tere, hvis de ramte med en anslags-
vinkel på 10 grader eller mindre.

I 2011 gennemførte det tyske afprøv-
ningsinstitut DEVA (Deutsche Ver-
suchs- und Prüfanstalt für Jagd- und 
Sportwaffen) dog en større rikochet-
undersøgelse, der på baggrund af over 
2.500 skud med tre forskellige kalibre 
(.243, .308w og 9,3x74 R) og med både 
blyfrie og blyholdige projektiler kunne 
konstatere, at hvis en jæger skyder fra 
et fem meter højt skydetårn på af-
stande over 20 meter, vil der uanset 
jordbundstype være en stor sandsyn-
lighed for, at der opstår en rikochet.

Den tyske undersøgelse kunne des-
uden konkludere, at der ikke er væ-
sentlig forskel på, hvor meget blyfrie 
og blyholdige projektiler rikochette-
rer, og ved denne undersøgelse blev 
der skudt op til en anslagsvinkel på  
25 grader.

Hvad bør vi?
Efter at denne artikel er bragt i Jæger, 
og vel vidende at der i jagtlovens § 22 
blandt andet står, at ingen må jage på 
en måde, der udsætter personer for 
nærliggende fare for at blive skadet, 
håber jeg lidt optimistisk, at det hører 
fortiden til, at vi ser skydetårne, der 
står med skudretning mod befærdet 
vej, eller hører om jægere, der bruger 
skoven som kuglefang – en skov er 
ikke kuglefang!

På baggrund af tidligere kendte af-
gørelser ved vi, at hvis ikke du har 
sikkert kuglefang, kan du straffes for 
overtrædelse af jagtlovens § 22, uan-
set om der er nogen, der er komme til 
skade eller ej.

Hvad må vi så?
Jagt på (og regulering af) pattedyr er 
som udgangspunkt forbudt fra kun-
stige skjul og fra platforme eller sæ-
der, som er hævet mere end 50 centi-
meter over det omgivende terræn. 
Alligevel må klovbærende vildt og 
ræve jages (og i visse situationer regu-
leres) med riflede våben samt bue fra 
skydetårne og -stiger, når en række 
betingelser til tårnene og stigerne er 
opfyldt.

Hvad er en skydeplatform?
Der skelnes mellem de to forskellige 
typer af konstruktioner, idet det di-
rekte fremgår af bekendtgørelsen, at 
der må drives jagt fra ”platform på 
permanent opstillet konstruktion 
(skydetårn)” og fra ”sæde på ikke-per-
manent opstillet transportabel stige 
(skydestige)”, når nedenstående betin-
gelser opfyldes.

For begge typer gælder, at de skal 
være anbragt mindst 130 meter fra 
anden ejendom. Afstandskravet kan 
dog fraviges, hvis der foreligger en 
skriftlig aftale med ejeren af nabo-
arealet. Desuden må begge typer være 
udført i såvel træ som metal. Platform-
en i skydetårnet eller sædet på skyde-
stigen må højst være hævet fem meter 
over jorden. Derimod er der ikke læn-
gere krav til mindstehøjden, når blot 
platformen i skydetårnet eller sædet 
på skydestigen er hævet mindst 50 
centimeter over omgivende terræn.

Skydetårn
Et skydetårn (permanent opstillet 
konstruktion) skal være anbragt i en 
skov på mindst 0,5 hektar i enten en 
bevoksning eller et indre eller ydre 
skovbryn, og således at det ikke virker 
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skæmmende i landskabet. Skydetårnets 
platform må ikke have større gulv-
areal end to kvadratmeter, og den må 
ikke have sider, der er højere end 110 
centimeter over det vandrette plan. 
Fra 1. januar 2017 må et skydetårn 
være forsynet med en let skrånende, 
flad overdækning i træ eller ikkere-
flekterende metal af samme størrelse 
som gulvarealet tillagt et udhæng på 
maksimalt 10 centimeter. Skydetårne, 
som anbringes i skov, kræver ikke 
landzonetilladelse, da de betragtes 
som ”bygningsværker”, som er nød-
vendige for skovdriften.

Skydestige
En skydestige (ikke-permanent opstil-
let transportabel stige) skal være an-
bragt i en træbevoksning, f.eks. skov, 
remise, læhegn eller lignende bevoks-
ninger, der består af træer eller buske 
(tidligere kun træer) af mindst samme 
højde som stigen, og således at den 
ikke virker skæmmende i landskabet. 
Det betyder, at skydestiger – i mod-
sætning til skydetårne – kan placeres 
udenfor deciderede skove. De kan der-
for anbringes i mindre træ- eller busk-
bevoksninger i det åbne land. En sky-
destige skal være stillet op til – men 
ikke nødvendigvis læne sig op ad – et 
træ eller en busk.

Betingelsen for, at skydestiger kan 
anvendes uden for skove, er, at de er af 
ikke-permanent karakter. Det bety-
der, at de skal fjernes, når de ikke an-
vendes. Det er ikke klart, hvordan 
dette helt konkret skal fortolkes, men 
som minimum må man antage, at de 

skal være taget ned udenfor jagtsæson-
en. I modsat fald kan de ikke længere 
opfattes som almindelige stigekon-
struktioner, men som mere perma-
nente anlæg, hvilket kræver en bygge-
tilladelse fra kommunen.

Våben med op?
De hidtil gældende regler om, at der 
ikke må medbringes skydevåben på 
platforme eller sæder, hvorfra der ikke 
må drives jagt, at haglvåben (bortset 
fra kombinationsvåben) ikke må med-
bringes i skydetårne og -stiger, samt 
at våben kun må medtages i disse i pe-
rioden fra en halv time før solopgang 
til solnedgang, er uændrede, dog med 
den undtagelse, at våbnene kan med-
bringes, når de bruges til regulering af 
ræv og invasive arter.

Undtagelser
Udover at der må drives jagt på klov-
bærende vildt og ræve fra skydetårne 
og -stiger, må de invasive arter mink, 
bisamrotte og sumpbæver samt ræv 
reguleres fra stiger og tårne. Regule-
ringen må ske fra halvanden time før 
solopgang til halvanden time efter sol-
nedgang. Jagt/regulering af mårhund 
og vaskebjørn fra skydetårne og -sti-
ger må foregå hele døgnet, ligesom der 
må medbringes og anvendes glatløbet 
haglgevær i stiger og tårne til regule-
ring af disse to arter.

Danmarks Jægerforbund får året 

rundt mange henvendelser fra såvel 
jægere som ikke-jægere vedrørende 
tårne og stiger, som er opstillet i strid 
med ovennævnte bestemmelser, spe-
cielt i forhold til afstandskravet på 130 
meter til naboskel eller placering af 
tårne udenfor skove (f.eks. i levende 
hegn). Til dette er der blot at konsta-
tere, at jagtlovgivningen alene forhol-
der sig til tårne og stiger, som skal an-
vendes til jagt (eller regulering). Hvis 
et tårn eller en stige kun bruges i an-
den sammenhæng, f.eks. til observa-
tion, fuglekiggeri og lignende, er de 
ikke omfattet af jagtlovgivningen, 
men kun af eventuel anden lovgiv-
ning, f.eks. planlovens krav om bygge-
tilladelse. Der bliver først tale om 
ulovlig jagt, når man medbringende et 
skydevåben tager første skridt op ad 
stigen på et tårn eller en skydestige, 
som ikke opfylder jagtlovgivningens 
bestemmelser.

Udover det klassiske knæk og bræk, 
når du snart skal på bukkejagt, skal 
der herfra lyde en opfordring til ikke 
bare at sætte dig ind i jagtlovgivning-
ens regler, men også at alle vi jægere i 
højere grad tænker over, hvilket signal 
vi sender til de ca. 97 % af danskerne, 
der ikke går på jagt. Hvis ikke vi opfø-
rer os ordentligt, så er det ikke sik-
kert, at vi bliver ved med at få lov til at 
gå på jagt, og vi ved udmærket, hvad 
ordentligt er!
nvk@jaegerne.dk  nhs@jaegerne.dk

Jagtlovens § 22

Ingen må jage på en måde, der:
1) udsætter vildtet for unødige  

lidelser,
2) skader personer, husdyr eller  

genstande eller udsætter person-
er for nærliggende fare for at blive 
skadet eller

3) medfører haglnedfald på anden 
persons bolig, have eller gårds-
plads.

Stk. 2. Personer under 18 år, der har 
gyldigt jagttegn, må kun udøve jagt 
ifølge med en person over 18 år, der 
også har gyldigt jagttegn.

Da hverken et enkelt træ eller et hegn i sig selv udgør en skov, er dette skydetårn ikke place-
ret lovligt. Som hovedregel anser man således et areal for at være skov, hvis det er bevokset 
med træer, som danner eller indenfor et rimeligt tidsrum ville danne sluttet skov af højstam-
mede træer, og hvis det som hovedregel er større end 0,5 hektar og mere end 20 m bredt. 
Foto: Danmarks Jægerforbund.
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