Reglement for udøvelse af jagt på Dragør Kommunes fælles strandarealer
For:

St. Magleby Jagtforening
Dragør Strandjagtforening
Kongelundens og Omliggende Jordes Jagtforening



Strandkort for udøvelse af jagt på de af kommunalbestyrelsen fastlagte arealer udstedes af jagtforeningerne. Kortet kan
udstedes til borgere, der er aktive medlemmer af en af jagtforeningerne, er bosiddende i Dragør Kommune og som har
gyldig jagttegn.
Kortet skal under udøvelsen af jagt medbringes på lige fod med jagttegnet.



Strandkortet giver adgang til at udøve jagt fra de på omstående kort angivne arealer på følgende tidspunkter.
2.a. Fra og med den 1.september – til og med udgangen af februar måned.
2.b. Jagten skal afsluttes 3 timer efter solopgang og må påbegyndes 2 timer før solnedgang.



Skyderetningen skal altid være ud over søterritoriet.



Patronhylstre skal efter endt jagt opsamles og fjernes fra arealerne.



De af Kommunalbestyrelsen udfærdigede regler administreres af Teknisk Udvalg/Teknisk Forvaltning.
Strandkortet skal på forlangende af Teknisk Forvaltning kunne forvises.



Udstedelse af strandkort forestås og administreres af jagtforeningerne. Jagtforeningerne udøver det daglige tilsyn med
jagtreglernes overholdelse og de kan ved misligholdelse inddrage strandkort.



Indtægterne ved salg af strandkort går ubeskåret til jagtforeningernes vildpleje, som foreslået af
jagtforeningerne



Såfremt en jagtudøver misligholder ovennævnte eller de af jagtforeningerne udfærdigede regler, kan Teknisk
Forvaltning på stedet inddrage strandkortet, hvorefter inddragelsen af kortet efter høring i jagtforeningerne
forelægges på førstkommende møde i Teknisk Udvalg.



De af jagtforeningerne udfærdigede regler fremsendes inden jagtsæsonen til godkendelse i Teknisk udvalg, som foreslået
af jagtforeningerne.



Kommunalbestyrelsen kan til enhver tid tage problematikken om strandjagten op til fornyet overvejelse.



Al jagt skal foregå med yderste forsigtighed og med hensyntagen til andre personer, der opholder sig på arealerne.



Al jagt på standvildt, vadefugle samt regulering af skarv på Dragør Kommunes fælles strandarealer er strengt forbudt.



Al jagt med rifler og lign. langstrækkende våben er forbudt. Strandkortet, dette reglement og jagttegn skal medbringes
under jagten. Al jagt skal i øvrigt foregå på en sådan måde, at den ikke giver anledning til berettigede klager, da dette evt.
vil medføre, at al jagt på strandområdet forbydes.



Jagtforeningerne kan i enighed til enhver tid udsætte eller stoppe jagten på fælles strandarealer for en tid, hvis der er
særlige omstændigheder, der taler for det.



På strandlægget må jagt finde sted på den yderste sandklappe mellem stregen(se kortet) ved badeanstalten og syd efter.
Fra ovennævnte sandklappe i 10 m bredt bælte, målt fra højeste daglige vandstandslinie til St. Magleby Strandvej,
strandengarealet. Fra St. Magleby Strandvej til 100 m fra Søvej(Pæl)i et 25 m bredt bælte, målt fra højeste daglige
vandstandslinie, Søvangsbugten. Sydvestpynten: I et 25 m bredt bælte, målt fra højeste daglige vandstandslinie fra streg
Kongelundens øst skel til hegnet ved militær område ved Aflandshage, indeholdende den inderste sandklappe ud for
Kalvebodvej.

Område 1.

På strandarealerne syd for badeanstalten må jagt finde sted på den yderste del af strandarealet
fra den sydlige del af broen på klapperne og en ret linje ud mod gul pæl, til Sylten i syd.

Område 2.

Fra Sylten og sydefter til St. Magleby, må jagt finde sted i et 10 m bredt bælte.

Område 3.

Fra St. Magleby Strandvej og sydefter må jagt finde sted i et 25 m bredt bælte til 100 m før Søvej.

Område 4.

Fra det militære område ved Aflandshage (Kofoeds Enge) må jagt finde sted syd for de opsatte pæle og vestefter for
enden af parkeringspladsen ved Sydvestpynten.

N.B

På fiskeriterritoriet er det jagtloven bestemmelser der er gældende.
Ud for Dragørs by og Nordstranden er der 500 m zone.
Ud for Søvangs bebyggelse er der 500 m zone.
Al pramjagt i indersøen ud for parkeringspladen ved Sydvestpynten er forbudt.

P.B.V.
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