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 JAGTLEJE 
KONTRAKT 

 

Stempel: 

Mellem: ……………………………………………………………………. 

Som ejer ejendommen matr. nr. ……………………………………………………………. 

I det følgende betegnet ejeren, og  ……………………………………………………………. 

 ……………………………………………………………. 

Som lejer, i det følgende betegnet lejeren, er dags dato indgået følgende 

 Jagtlejekontrakt  

 1.  

Ejeren udlejer til lejeren jagtretten på ejerens ovennævnte ejendom. 

 2.  

Lejermålet tager sin begyndelse den ……………………………………………………………. 

og gælder for en ………. årig periode indtil den ……………………………………………… 

Indenfor den nævnte periode er lejemålet uopsigeligt fra ejeren side.  

Såfremt ejeren ikke senest…………………………… skriftligt har opsagt lejemålet til ophør 

Ved …….. års periodens udløb, fortsætter lejemålet for en yderligere periode af ……. år  

og så fremdeles, indtil det af ejeren opsiges med en 6 måneders forudgående skriftlig 

Varsel til ophør en ………………………………………………………………………………... 

Lejemålet kan fra lejerens side når som helst opsiges med 6 måneders skriftlig varsel til  

ophør ved en måneds udgang. 

 3.  

Jagtlejen er aftalt til kr.  ……………..  pr.  …………..…. , der erlægges således: 

Ved kontraktens underskrift betales kr.  ……………..  for perioden………………….……… 

Derefter erlægges kr. …………….. forud hver den ……………. For de følgende ……måneder. 
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 4.  

Lejemålet forbliver bestående, uanset om ejendommen eller dele af den skulle overgå til en ny 

ejer og uanset om ejeren måtte afgå ved døden. 
 
Lejeren er berettiget til på egen bekostning at lade nærværende kontrakt tinglyse på  

ejendommen med respekt af de nu på ejendommen tinglyste servitutter og panthæftelser,  

hvorom henvises til ejendommens blad i tingbogen, og således at tinglysningen ikke skal 

være til hinder for fremtidig yderligere prioritering. 

 5.  

I tilfælde af lejerens død ophører lejemålet med udgangen af den måned, hvori dødsfaldet 

Indtræder, og ejeren godtgør boet eller arvingerne den på ophørstidspunktet forudbetalte leje. 

 6.  

I tilfælde, hvor der skal tilbagebetales forudbetalt leje, anses lejen en måned for at udgøre en  

tolvtedel af årslejen. 

 7.  

Lejeren forpligter sig til at drive jagten forsvarligt og hensynsfuldt og under iagttagelse af jagt- 

Lovens bestemmelser. 

 8.  

Ejeren forpligter sig til at underrette lejeren om ulovlig jagt og færdsel på arealet og om, af 

Hvem disse overtrædelser er begået. 

Ejeren forpligter sig endvidere til at være behjælpelig med at holde arealet frit for løsgående 

Hunde og katte samt at underrette lejeren om løsgående hunde og så vidt muligt navnene på 

Disses ejere. 

Ejeren anviser lejeren foderpladser til vildtets fodring. 
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 9.  

Lejeren er berettiget til at medtage indtil ………… gæster på jagten. 

Jagt må kun udøves af gæster, når lejeren selv er til stede. 

 10.  

Lejeren har / har ikke ret til at fremleje.   

 Særlige Aftaler  

…………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………….. 



Dansk Land- og Strandjagt 

Revision November 2002.                                  www.dls-jagt.dk 

…………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………….. 

   

…………………….. den…………………….  …………………….. den……………………. 

Som ejer:  Som lejer(e): 

…………………………………………………...  ………………………………………………….. 

…………………………………………………...  ………………………………………………….. 

…………………………………………………...  ………………………………………………….. 

…………………………………………………...  ………………………………………………….. 

…………………………………………………...  ………………………………………………….. 

…………………………………………………...  ………………………………………………….. 

   

Til vitterlighed:   

Navn:  Navn: 

Stilling:  Stilling: 

Bopæl:  Bopæl: 

   

   

   

   

   

   

   

 


