
1. Retningslinjer for brug af SAJs jagtpramme 
Sidst revideret af Christian Mortensen, August 2022 

For at kunne låne SAJ's jagtpramme skal man være gyldigt medlem af Syddansk Akademisk 
Jagtforening, samt have deltaget i et introduktionskursus til jagtformen afholdt af foreningen. 
Alternativt kan man få en 'mesterlærertur' af et af foreningens medlemmer, hvorved man også får 
lov at bruge prammene. Efterspørg dette i facebookgruppen for medlemmer, hvis det har 
interesse. 

1. Reservation 
Prammene bookes via SAJs grejkalender. 

Vi har 2 sæt pramme: 

• Trailer 1 - 3x Jafier, ”Louise”, ”Diana” & “Karen”. 
• Trailer 2 - 2x Føns skaller, ”Artemis” & ”AthenA” + 1 Længelænder, ”Freja”. 

Lokkere tager man efter behov, med forbehold for at 2 sæt trailere skal kunne udstyres 
samtidig. 

Efter reservation af pramme (se link ovenfor), kontaktes Christian Mortensen (tfl. 20711760) eller 
facebook) Birk Fjell (tlf. 51626361 eller facebook). Her oplyses den præcise opbevaringsadresse. 

2. Brug af pramme samt grej 
Behandl alt udstyret som var det dit eget. Dvs. pas godt på det, og sørg for, at det er i god stand til 
næste bruger. Det indebærer, at prammene tømmes for vand og rengøres efter brug. Ydermere 
pakkes udstyr ud, lægges på reolerne, og lokkeænder samles i sæt af 10 og hænges op på 
stativerne i laden. Tovværk kvejles pænt op. Findes prammene ikke i acceptabel stand eller 
mangler noget, meldes dette til Christian eller Birk. 

Der vil ved trailerne ligge en huskeliste over de ting, man skal have med sig på pramjagt. 

Hvis der kommer skader på pramme eller trailer, meldes det til Christian Mortensen og Frank 
Balslev på facebook fælleschat. I tilfælde af, at skaden ikke er forårsaget af normal brug eller slid, 
hæfter brugeren for skaden. En normal ansvarsforsikring vil typisk dække, så vi anbefaler at du 
har en. 

3. Lovgivning 
Al relevant gældende lovgivning skal overholdes ved brug af prammene. Man skal selvfølgelig 
orientere sig i jagttider, men fredningszoner og by/sommerhuszoner bør også studeres. 
Danmarks Jægerforbund har samlet yderligere information på deres hjemmeside. 

4. Sikkerhed 
Brugeren af SAJ's pramme er ansvarlige for deres egen sikkerhed. Fatale ulykker ifm. havjagt 
forekommer. Vi anbefaler, at man aldrig tager ud alene, og at man altid bærer redningsvest, når 
der sejles. Yderligere råd om sikkerhed ved havjagt kan læses på DJ's hjemmeside. 

Ved brug af trailer, er det meget vigtigt, at alt på traileren kontrolleres for fastspænding både før 
man kører med dem, efter man har kørt et lille stykke. Årer, sæder og redningsveste bliver i den 
enkelte pram, men lokkeænder og ankre samles i den nederste pram på traileren, så 
tyngdepunktet ikke er for højt. Lys på traileren tjekkes både før og efter anvendelse. 

https://www.supersaas.dk/schedule/SAJ/SAJs_udstyr
https://www.youtube.com/watch?v=K-TV9cnzI3E
http://convertdk.dk/sdu/wp-content/uploads/2020/05/odense_vildtreservat_040313_udkast3_godkendt.pdf
http://miljoegis.mim.dk/spatialmap?selectorgroups=natura2000plan+jagtvild+skove&mapext=582683.17491911+6142673.3692131+602343.97491911+6150954.9692131&layers=theme-gst-ortofoto_foraar-3+natur_vildt_reservat+theme-skovdrift-jagtfri&mapheight=645&mapwidth=1541&label=&ignorefavorite=true&profile=miljoegis-skovdrift
https://www.jaegerforbundet.dk/jagt/jagtformer/strand-og-havjagt/jagtbegraensninger-pa-fiskeriterritoriet/
https://www.jaegerforbundet.dk/jagt/jagtformer/strand-og-havjagt/sikkerhed-pa-strand-og-havjagt/

