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1. Retningslinjer for hvilke spørgsmål der stilles i den skriftlige jagtprøve
Bekendtgørelsen om jagttegn fastsætter krav til selve jagttegnsundervisningen
såvel som de rammer jagtprøvens spørgsmål udarbejdes efter. Betingelserne
for det obligatoriske jagttegnskursus dækker alene de emner, som
jagttegnsundervisere som minimum skal undervise jagttegnsaspiranter i. Du
kan læse mere om disse minimumskrav i "Vejledning til
jagttegnsundervisning".
Spørgsmålene til den skriftlige jagtprøve er baseret på det formål, som
jagtprøven bygger på, jf. § 7 i bekendtgørelse om jagttegn. Spørgsmålene
følges altid af en række svarmuligheder. Det korrekte svar ”afkrydses”.
Ud fra de nedenstående retningslinjer udarbejder Miljøstyrelsen i samarbejde
med Naturstyrelsen løbende spørgsmål til den skriftlige del af jagtprøven.
Retningslinjerne beskriver den viden, som jagttegnsaspiranter forventes at
være i besiddelse af for at kunne bestå den skriftlige del af jagtprøven. Den er
derfor ment som et værktøj til både jagttegnsaspiranter og
jagttegnskursuslærere i forberedelsen til den skriftlige del af jagtprøven.
Følgende indhold og typer af spørgsmål kan indgå i jagtprøven:



Konkrete, faktuelle ja/nej-spørgsmål. F.eks.: ”Er der jagttid på
gråand?”



Konkrete, faktuelle spørgsmål med flere svarmuligheder. F.eks. ”For
hvilken af følgende arter må der ikke udlejes dagjagter?”
Svarmuligheder:
o Agerhøne
o Skovsneppe
o Krikand



Situationsbestemte ja/nej-spørgsmål, som illustreres af et billede af en
jagtsituation eller en beskrivelse af en situation hvor aspiranten skal
bedømme hvorvidt sikkerheden overholdes eller ej. I den forbindelse
skal aspiranten alene forholde sig til de elementer som direkte indgår i
det fremviste billede. Knækkede/åbne våben er per definition afladt.
Spørgsmål med billedtekst kan eksempelvis være:
o ”Er det sikkert at afgive skud mod fasanen i denne
jagtsituation?”
o ”To jægere er på havjagt og en mindre flok flyvende ænder
nærmer sig. Jægerne indtager klarstilling. Er
sikkerhedskravene opfyldt?”



Artsspørgsmål som illustreres af et billede. F.eks.: ”Hvilket dyr ses på
billedet?”
Svarmuligheder:
o Gråand
o Taffeland
o Grågås



Kendskab til Jægerudtryk
o Aspiranten skal kunne de mest almindelige jægerudtryk (se
bilag 2.) og deres betydning og have forståelse af, hvordan
ordet kan indgå i jagtlige sammenhænge.

Du kan se eksempler på de forskellige typer af spørgsmål her
1. Emner og delemner i den skriftlige jagtprøve
Den skriftlige jagtprøve indeholder spørgsmål inden for 8 emner og delemner:
1. Artsbestemmelse (vildtkendskab) og vildtbiologi
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2. Vildtforvaltning
3. Jagtvåben og ammunition
4. Anden jagtlovgivning
5. Håndtering af nedlagt vildt
6. Jagtetik og – etikette
7. Jagtteknik og – ledelse
8. Skudafgivelse med riffel og haglgevær
1.1 Artsbestemmelse (vildtkendskab) og vildtbiologi
Arter nævnt i bilag 1. skal kunne henføres til artsgruppen og på baggrund af et
billede artsbestemmes. Fugle vises udvokset og for andefugle med pragtdragt.
Derudover skal jagttegnsaspiranten have kendskab til den grundlæggende
vildtbiologiske viden for udvalgte arter, som angivet i bilag 1.
1.2 Vildtforvaltning
Jagttegnsspiranter skal have en grundlæggende forståelse af sammenhængen
mellem jagt og vildtforvaltning, jagtens biologiske grundlag samt natur og
vildtpleje, herunder:


hvilke tiltag (bestands- og biotopforvaltning) der gavner hare,
agerhøne, fasan, gråand, kronvildt, råvildt og dåvildt på forskellige
tider af året.
o Med biotopforvaltning menes kendskab til biotopplantiltag (1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20) som er
angivet i Bekendtgørelse om udsætning af vildt, jagtmåder og
jagtredskaber bilag 2 (Skema for pointtildeling af
biotopplantiltag) i forhold til hvorledes biotopplantiltagene kan
understøtte en målrettet terrænpleje.



grundlæggende principper om arealers bæreevne (eksempelvis
hvordan ses det at bæreevnen er overskredet osv.)



Omsætningshastighed for den enkelte art set i forhold til kuldstørrelse
og levealder (kronvildt, råvildt, dåvildt, ræv, hare, gråand, ederfugl,
grågås, fasan, agerhøne, gråkrage)



kompensationsprincippet og betydningen af prædatorer (ræv,
mårhund, husmår, mink, sølvmåge, krage, husskade og rovfugle).
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forskellige afskydningsstrategier i forvaltningsmæssig henseende for
kronvildt, råvildt, dåvildt, hare, fasan og agerhøne.



udvalgte invasive vildtarter (mårhund, vaskebjørn, sumpbæver,
bisamrotte, mink, nilgås og amerikansk skarvand)



de mest almindelige principper for håndtering af invasive arter,
herunder formålet med håndteringen/bekæmpelsen



baggrunden og de overordnede regler og principper for Natura 2000områderne og deres indflydelse på dansk lovgivning



Bekendtgørelsen af lov om jagt og vildtforvaltning

o §§ 1-12
o §§ 33-34


Bekendtgørelse af lov om naturbeskyttelse
o §3

1.3 Jagtvåben og ammunition
Jagttegnsaspiranter skal kunne reglerne om jagtvåben og ammunition,
herunder reglerne for at erhverve, besidde, opbevare, transportere og anvende
forskellige typer af jagtvåben og ammunition. Det gælder reglerne i:


Bekendtgørelse om våben og ammunition, der må anvendes til jagt
m.v.
o §§ 1-3



Bekendtgørelse af lov om våben og eksplosivstoffer (Våbenloven)
o §§ 2a og 2b
o §§ 4-6d



Bekendtgørelse om våben og ammunition mv.
o §§ 5-6
o § 11
o §§ 20-21
o §§ 24-25
o § 49
o § 52



Cirkulære om våben og ammunition m.v.
o § 16
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Derudover skal aspiranten:


have kendskab til jagtvåben- og ammunitionstyper



kende til fugles og pattedyrs vitale dele/organer og deres placering i
forhold til skudafgivelse



vide, hvordan forskellige typer ammunition indvirker på vildtet, når det
bliver ramt



vide, hvilke haglstørrelser (dansk nummer) som anbefales til jagt på
ænder, fasaner, gæs, ræv og råvildt i forhold til arternes maksimale
skudafstand



vide hvad en patron, der ikke passer til det konkrete våben, kan få af
betydning (f.eks. fastklemt projektil/haglpatron i løbet)



vide hvordan man håndterer en "klikker"



kende sikkerhedsprincipperne for jagtvåben, herunder:
o hvordan man færdes med et jagtvåben (riffel og haglbøsse) før,
under og efter jagt.
o hvad forsvarligt kuglefang er, og hvordan man bedømmer
kvaliteten af kuglefanget.
o risikoen for rikochetter, f.eks. ved skydning mod hårde
overflader eller mod vand, og hvad et sikkert underlag er
o hvordan man let kan finde sikkerhedsvinklen på 40 grader
(”bøjet arm”).
o Sikkerhedsafstande:


Hvordan man finder sikkerhedsafstanden for en
haglpatron



Generelle sikkerhedsafstande for rifler og salonrifler



Hvorfor der er forskel i sikkerhedsafstand på salonrifler
og jagtrifler



Hvordan man kan nedsætte sikkerhedsafstanden ved
jagt/regulering ved brug af en mindre kaliber eller en
anden våbentype

1.4 Jagtlovgivning
Jagtegnsaspiranter skal have kendskab til jagtlovgivningen og de
bekendtgørelser, som er udstedt i medfør af loven. Det gælder bekendtgørelser
om:
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jagttider (på månedsbasis)



vildtskader



udsætning af vildt, jagtmåder og jagtredskaber



artsfredning m.v.



jagttegn

Jagttider
Jagttegnsaspiranter skal kende Bekendtgørelse om jagttid for visse pattedyr og
fugle m.v.:


§§ 1-5



De generelle jagttider nævnt i bilag 1

Bekendtgørelsen omhandler, hvilke vildtarter der må jages og hvornår.

Vildtskader
Jagttegnsaspiranter skal kende:


Bekendtgørelse om vildtskader
o Hele bekendtgørelsen



Bekendtgørelse om jagt og vildtforvaltning
o §§ 37 og 38

Bekendtgørelserne omhandler reglerne for regulering af vildt
I jagtprøven kan der stilles spørgsmål til konkrete arter, tidspunkter og
situationer, hvor man kan opnå tilladelse til regulering (ringdue, råge, grågås,
krage, husskade, ræv, mink, mårhund, vaskebjørn, husmår, ilder, vildsvin).
Udsætning af vildt
Jagttegnsaspiranter skal kende


Bekendtgørelse om udsætning af vildt, jagtmåder og jagtredskaber
o § 14
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Bekendtgørelsen omhandler reglerne for udsætning af vildt, herunder reglerne
for biotopplaner. Der vil ikke blive stillet spørgsmål til anlæggelse og
udførelse af de konkrete biotopplantiltag. Biotopplantiltag skal dog kendes i
forhold til biotoppleje og hvorledes biotopplantiltagene kan understøtte en
målrettet terrænpleje i forhold til de arter, som er angivet under afsnit 4.1.2
Vildtforvaltning.
Artsfredning
Jagttegnsaspiranter skal kende bekendtgørelser om artsfredning:


Bekendtgørelse om fredning af visse dyre- og plantearter og pleje af
tilskadekommet vildt.
o §§ 1-9
o § 10 stk. 1. og § 11
o §§ 25-31



Bekendtgørelse om æg fra vilde fugle og registrering af ægsamlinger
§§ 1 og 2.

Jagttegn
Jagttegnsaspiranter skal kende to bekendtgørelser om jagttegn:


Bekendtgørelse om jagttegn.
o § 45
o § 47



Bekendtgørelse af lov om jagt og vildtforvaltning.
o §§ 39-45

1.5 Håndtering af nedlagt vildt
Jagttegnsaspiranter skal kende Vejledning om fødevarehygiejne, kapitel 49
(Vejledning nr. 9236 af 29. april 2014).
Aspiranten skal have kendskab til vildthåndtering i praksis herunder:


affangning, opbrækning og forlægning af (hjortevildt, fuglevildt, hare
og ræv)



god hygiejne i forbindelse med opbrækning og forlægning
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hvilke vildtsygdomme man skal være særligt opmærksom på
(sundhedsrisiko, kendetegn, håndtering og forebyggelse af smitte til
mennesker). Der forudsættes kendskab til følgende sygdomme/
parasitter: ræveskab, hvalpesyge, rævens dværgbændelorm,
svælgbremse, pelslus, flåter og fugleinfluenza

1.6 Jagtetik og – etikette
Jagttegnsaspiranter skal kende reglerne for jagtetik og jagtetikette. Herunder:


de jagtetiske regler



de etiske regler for kronvildtjagt



de mest almindelige ”etiketter” for respektfuld afholdelse af jagt og
respektfuld behandling af vildtet under en jagt (f.eks. hensyn til andre
naturbrugere, hvordan vildtet bæres osv.)



de mest almindelige jagttermer (se bilag 2).

1.7 Jagtteknik og – ledelse
Jagttegnsaspiranter skal have kendskab til jagtteknik og jagtledelse i praksis, så
jagttegnsindehavere kan planlægge og afvikle de nævnte jagtformer i
nedenstående afsnit om jagtudøvelse med fokus på sikkerhed, jagtetik, og
effektiv jagt.
Jagttegnsaspiranten skal især have kendskab til fem ting:






Ansvarsfordeling
Jagtudøvelse
Jagtformer
Jagthunde
Eftersøgning

Ansvarsfordeling
Aspiranter skal vide, hvad der er jagtlederens ansvar, og hvad der er jægerens
eget ansvar.
Jagtudøvelse
Jagttegnsaspiranter skal kende reglerne i følgende to bekendtgørelser om
jagtudøvelse:


Bekendtgørelse af lov om jagt og vildtforvaltning
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o §§ 13-32
Bekendtgørelsen om udsætning af vildt, jagtmåder og jagtredskaber
o §§ 1-13

Jagtformer
Jagttegnsaspiranter skal have kendskab til forskellige former for jagt:


pürsch



trampejagt



trykjagt



drivjagt



anstandsjagt



trækjagt



strand/havjagt



jagt med stødende/stående hund



gravjagt

Jagthunde
Jagttegnsaspiranter skal vide hvilke typer af hunde, der typisk anvendes ved og
er bedst egnede til ovenstående jagtformer.
Eftersøgning
Jagttegnsaspiranter skal kende:


Bekendtgørelse om eftersøgning og aflivning af nødstedt vildt
o §§ 1-6

Bekendtgørelsen omhandler praksis og lovgivning i forbindelse med en
eftersøgning - herunder hvad jægeren skal gøre i forbindelse med f.eks.
afmærkning af skudstedet, eftersøgning af anskudt vildt m.v. Dette gælder
både for klovbærende vildt og andet vildt.
1.8 Skudafgivelse med riffel og haglgevær (hvordan lærer man at ramme)
Jagttegnsaspiranter skal forstå betydningen af skudafstande, kunne
afstandsbedømme korrekt og kunne udvise sikker våbenhåndtering i praksis,
herunder:
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kende det teoretiske grundlag for en korrekt skydeteknik med henblik
på at lære at ramme (skæftetilpasning, korrekt jagtrealistisk
klarstilling, korrekt skuldring, øjendominans og skudafstand).



kunne redegøre for en korrekt og sikker våbenbetjening.
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Bilag 1. Arter til artsbestemmelse og kendskab til grundlæggende
vildtbiologisk viden (Artsbestemmelse og vildtbiologi – 4.1.1)
Kendskab til
grundlæggende
vildtbiologisk viden

Kendskab til
grundlæggende
vildtbiologisk
viden

Yngleforhold
(parringstider, alder ved
kønsmodenhed,
monogam/polygam)

Krav til levesteder
(føde og habitat)

Bestandsomsætning
(levetid, antal unger/æg)

Udbredelse i
Danmark, stationære
arter/trækkende
arter

Krav til levesteder (føde,
habitat, dækning og skjul)
Relevante sygdomme og
parasitter (ræveskab,
hvalpesyge, rævens
dværgbændelorm,
svælgbremse, pelslus, flåter
og fugleinfluenza)
Udbredelse i Danmark,
stationære arter/trækkende
arter

Gnavere og støttetandede
Hare
Vildkanin
Egern
Bæver
Sumpbæver
Bisamrotte
Hovdyr
Kronvildt
Dåvildt
Sikavildt
Råvildt
Muflon
Vildsvin
Rovdyr
Ræv
Grævling
Mårhund
Vaskebjørn
Skovmår
Husmår
Ilder

X
X

X
X
X
X
X
X

X
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Mink
Lækat
Odder
Spættet sæl
Gråsæl
Årefodede
Skarv
Storkefugle
Fiskehejre
Svaner
Sort svane
Gæs
Grågås
Blisgås
Kortnæbbet gås
Sædgås
Knortegås
Canadagås
Bramgås
Gravænder
Gravand
Nilgås
Svømmeænder
Gråand
Knarand
Atlingand
Krikand
Spidsand
Pibeand
Skeand
Dykænder
Rødhovedet and
Taffeland
Troldand
Hvinand
Bjergand
Havlit
Ederfugl
Sortand
Fløjlsand
Amerikansk Skarveand
Skalleslugere
Stor skallesluger
Toppet skallesluger
Lille skallesluger
Mågefugle
Hættemåge
Stormmåge

X

X

X
X
X

X

X
X
X

X
X

X

X
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Sølvmåge
Sildemåge
Svartbag
Vandhøns
Grønbenet rørhøne
Blishøne
Vadefugle
Strandskade
Vibe
Hjejle
Strandhjejle
Stor regnspove
Lille regnspove
Lille kobbersneppe
Stor kobbersneppe
Rødben
Sortklire
Hvidklire
Islandsk ryle
Brushane
Dobbeltbekkasin
Enkeltbekkasin
Skovsneppe
Fasanfugle
Agerhøne
Fasan
Spurvefugle
Krage (gråkrage/sortkrage)
Ravn
Råge
Allike
Husskade
Skovskade
Duer
Tyrkerduer
Huldue
Ringdue
Rovfugle
Musvåge
Spurvehøg
Duehøg
Tårnfalk
Vandrefalk
Rørhøg
Fiskeørn

X

X

X
X

X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
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Bilag 2. Ordliste
A
Anskudssted: Det sted, hvor et stykke vildt befinder sig, idet det bliver ramt af
skuddet.
Anskyde: Ramme et stykke vildt uden at skuddet er dræbende.
Afskydning: Den mængde vildt, der skydes på et terræn.
Apport: Kommando til hund, der skal hente og bringe nedlagt eller anskudt
vildt.
Anstandsjagt: Jagtform, hvor jægeren fra et udvalgt sted venter på, at vildtet
skal komme til jægeren, uden dog at være jaget derhen.
B
Bagskud: Skud til vildt, der løber/flyver direkte væk fra jægeren
Bladet: Det primære træfområde på hårvildt, hvor hjerte og lunger rammes af
skuddet.
Brunsttid: Det tidsrum, hvor parringen foregår hos pattedyr.
Brække op: Åbne nedlagt, klovbærende vildt og tage indvoldene ud.
D
Doublé: At nedlægge to stykker vildt i to på hinanden følgende skud- uden at
geværet tages fra kinden mellem de to skud.
E
F
Fald: 1) Ekskrementer 2) Meget stor ankomst af trækfugle (især anvendt i
forbindelse med skovsnepper).
Fangstskud: Skud, der afgives for at aflive anskudt vildt.
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Forende: Dø (om vildt).
Forlægge: Partere vildt (især om klovbærende vildt).
Fouragere: Vildtets fødesøgning (bortset fra hjortevildt og hare, der esser).
G
Gevir: I jagtsproget benævnelsen for hovedprydelsen hos det store hjortevildt
(i Danmark kronhjort, dåhjort og sikahjort). Råbukkens gevir kaldes opsats.
Ordet trofæ om gevir eller opsats bruges kun, efter at dyret er nedlagt.
H
J
Jagtkonsortium: Gruppe af personer, der har lejet et jagtareal sammen.
Jagtleder: Den person, der leder en fællesjagt.
Jagttryk: Den påvirkning, som jagt i form af afskydning og forstyrrelse har på
en vildtbestand.
K
Knæk og bræk: Hilsen som udtrykker ønske om et positivt udbytte for jægere
og fiskere. Bruges i stedet for ”Held og lykke”, som ifølge traditionen bringer
uheld.
Krybskytte: Person, der driver ulovlig jagt på anden persons jagtområde.
Kuglebane: Riffelprojektilets bane gennem luften på vej mod målet.
Kunstgrav: Menneskabt rævegrav ofte etableret med gravjagt og regulering af
ræve for øje.
L
M
Markvildt: Vildt, der primært lever i det dyrkede agerland, især om hare og
agerhøne.
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N
Nedlægge: Skyde og dræbe vildt under jagt.
O
Opbrække: Rettelig hedder det, brække op: Tage klovbærende vildts indvolde
ud.
Opfløj: Jagtudtryk for at fugle letter.
P
Parole: Jagtlederens instruktion til jægerne på en selskabsjagt før jagten går i
gang.
Post: Tildelt plads på en selskabsjagt.
R
Remise: Småbeplantning i agerlandet, anlagt for vildtets skyld.
Revir: Jagtterræn.
Rudel: Flok af større hjortevildt (dog ikke råvildt).
S
Selektiv afskydning: Målrettet afskydning af udvalgte enkeltdyr – fx dyr i
dårlig fysisk tilstand, eller bestemt køns- og aldersgruppe.
Skudtegn: Den måde et stykke vildt reagerer på, når det træffes af skuddet.
Skydetårn: Platform til riffeljagt eller buejagt.
Skydestige: Stigekonstruktion med stol til riffeljagt eller buejagt.
Skørt: Hårdusk omkring råens kønsåbning.
Smaldyr (Smalrå/smaldå/smalhind): Hundyr hos hjortevildtarterne i tiden fra
det er udvokset, til det sætter lam/kalv første gang.
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Spidshjort: Kronhjort/dåhjort/sikahjort med gevir, der kun består af to spidse
stænger uden sprosser. Typisk hjortens første gevir.
Stand: Særlig adfærd hos stående hunde, som på den måde angiver, at der er
vildt i terrænet.
Standvildt: Vildtarter, der forbliver i et bestemt område hele livet igennem.
Såt: Afgrænset område, der afdrives samlet i forbindelse med en selskabsjagt.
T
Trækvildt: Vildt der er i en del af året trækker ud af landet, typisk fugle.
V/W

Veksel: Hyppigt benyttet vildtsti.
Vildt: Alle arter af fritlevende pattedyr og fugle. Definitionen fremgår i Lov
om jagt og vildtforvaltning (Jagtloven).
Vildtparade: Afsluttende samling efter selskabsjagt, hvor dagens nedlagte
vildt lægges frem til og æres af jagtens deltagere.
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