
 

 

  

Hvad du skal gøre, når du ikke har bestået 
den skriftlige jagtprøve 
 

Når du ikke har bestået den skriftlige prøve, kan du ikke komme op flere gange i 

efterårets prøveperiode. Efterårets prøveperiode går fra 15. september 2018 til 31. 

oktober 2018. 

 

Bemærk, at tidspunktet for, hvornår din jagttegnskursuslærer har indberettet dig 

som aspirant, har betydning for, hvad du har mulighed for at gøre. 

 

Indberettet i efteråret 2018 
Hvis din jagttegnskursuslærer har indberettet dig til jagtprøve i efteråret 2018, så 

bliver du automatisk overført til prøveperioden i foråret 2019, hvor du har 

mulighed for at gå til jagtprøve igen.  

 

Efter 1. januar 2019 skal du betale nyt gebyr for aflæggelse af jagtprøve, og gebyret 

skal betales senest den 15. marts 2019.  

 

Når du har betalt, kan du fra 1. marts 2019 frem til og med 20. marts 2019 vælge 

en jagtprøvedag. Du skal betale og vælge dato på ”Mit jagttegn”. 

 

Hvis du ikke selv vælger en jagtprøvedag – efter du har betalt prøvegebyr – så 

bliver du automatisk tildelt en dato. Den dato skal du selv holde dig orienteret om, 

og du vil kunne se den tildelte prøvedag på ”Mit jagttegn” efter den 24. marts 2019. 

 

Indberettet i foråret 2018 
Hvis din jagttegnskursuslærer har indberettet dig til jagtprøve i foråret 2018, så 

skal du gennemføre et nyt jagttegnskursus for igen at kunne aflægge jagtprøve. Det 

skal du, fordi kurset kun er adgangsgivende til jagtprøven i de to efterfølgende 

prøveperioder, som for dig har været foråret 2018 og efteråret 2018.  

 

Du skal derfor kontakte en jagttegnskursuslærer og gennemgå et nyt obligatorisk 

jagttegnskursus. Det er derefter din jagttegnskursuslærer, der indberetter dig til en 

ny prøveperiode. Du vil tidligst kunne komme til jagtprøve igen i foråret 2019. 

 

Klagevejledning 
Du kan klage over den prøvesagkyndiges afgørelse af din prøve til Miljøstyrelsen, 

Arter og Naturbeskyttelse, Haraldsgade 53, 2100 København Ø eller på 

jagttegn@mst.dk. 

 

Klagefristen er 4 uger fra prøvedagen. 

 

 

Med venlig hilsen 

Miljøstyrelsen 


