
 
                                                                                                                
                                                                                                 
        

 

Tilladelse til opstilling af skydeplatform 

Underskrevne_____________________________________________ejer af ejendommen, 

matrikelnummer___________beliggende på adressen______________________________ 

_________________________________________________________________________

giver hermed tilladelse til, at der på ejendommen, matrikelnummer ___________________ 

beliggende på adressen______________________________________________________  

opstilles et skydetårn eller en skydestige nærmere end 130 meter fra skellet til min 

ejendom.  

Den opstillede platform skal til enhver tid opfylde betingelserne i Bekendtgørelse om 

udsætning af vildt, jagtmåder og jagtredskaber, nr. 1652 af 19. december 2017. 

  

Jagt fra kunstige skjul 

§ 1. Der må ikke drives jagt på pattedyr fra 

1) kunstigt skjul, herunder hus, hytte, jordhul, eller 

2) platform eller sæde, der er hævet mere end 50 cm over det omgivende terræn. 

Stk. 2. Jagt med riflede våben og bue må uanset reglen i stk. 1 drives på klovbærende vildt og ræv fra platform på 
en permanent opstillet konstruktion (skydetårn) eller fra sæde på en ikke permanent opstillet transportabel stige 
(skydestige), når følgende betingelser er opfyldt: 

1) skydetårnet eller skydestigen skal være anbragt mindst 130 m fra anden ejendom, medmindre andet skriftligt 

er aftalt med ejeren af den anden ejendom, 

2) skydetårnet skal være anbragt i en skov på mindst 0,5 ha enten i en bevoksning eller i et indre eller ydre 
skovbryn således at konstruktionen ikke virker skæmmende i landskabet, 

3) skydetårnet skal være udført af træ eller metal og skydetårnets platform må ikke være forsynet med 
overdækning eller med sider, der måler mere end 110 cm i højden fra platformens vandrette plan, 

4) skydetårnets platform må højest være hævet 5 m over jorden og have et gulvareal på maximalt 2 m2 og kan 
være forsynet med en let skrånende, flad overdækning i træ eller ikke reflekterende metal af samme størrelse som 
gulvarealet tillagt et udhæng på maksimalt 10 cm. 

5) skydestigen skal være anbragt i en bevoksning, f.eks. skov, et indre eller ydre skovbryn, en remise, et læhegn 
eller lignende bevoksninger, bestående af træer eller buske af mindst samme højde som stigen, således at 
skydestigen ikke virker skæmmende i landskabet, og 

6) skydestigen skal være stillet op til et træ eller en busk med sædet placeret højest 5 m over jorden. 

§ 2. Jagtvåben må ikke medtages på en platform eller et sæde, hvorfra der ikke må drives jagt. 

Stk. 2. På en platform eller et sæde, der opfylder de betingelser, som er nævnt i § 1, stk. 2, må der ikke medtages 

1) haglgeværer, bortset fra kombinationsvåben, og 

2) jagtvåben i tiden mellem solnedgang og 1/2 time før solopgang. 

§ 3. Ved jagt fra kunstigt skjul på fugle må gulvet eller ståstedet ikke være hævet mere end 50 cm over det 
omgivende terræn. 

 

Dato_______________________________Underskrift______________________________ 

Aftalen kan opsiges med __________________ugers skriftligt varsel og skydetårnet skal 

være fjernet senest når fristen er udløbet, medmindre andet skriftligt er aftalt. 

http://dj-lw.lovportaler.dk/showdoc.aspx?docId=bek20140270-full#p1

