Instruks for buejagtprøvesagkyndige

1. Almindelige bestemmelser
1.1

Miljøministeriets bekendtgørelse om jagttegn skal følges. Det er den
prøvesagkyndiges ansvar at påse, at buejagtprøven i henhold til denne instruks
afvikles på betryggende måde herunder, at der er tilfredsstillende forhold i
prøvelokalet samt på skydebanen med tilhørende faciliteter.
1.2
Buejagtprøveskemaerne og dokumenter med personhenførbare oplysninger skal
behandles fortroligt.
1.3
Bygninger, hvori der afholdes buejagtprøver, er at betragte som offentlige, hvorfor
rygning under buejagtprøven er forbudt inden døre. Dette uagtet, at der eventuelt må
ryges i bygningerne på andre tidspunkter.
1.4
Der kan ikke stilles krav om, at eventuelle medhjælpere ved buejagtprøven ikke må
være buejagtkursuslærere.
1.5
Den prøvesagkyndige skal være opmærksom på både egen og eventuelle
medhjælperes habilitet i forhold til den enkelte aspirant, og skride ind, hvis
inhabilitet foreligger.
1.6
Elektroniske medier, lærebøger, notater og andre hjælpemidler må ikke medbringes i
prøvelokalet under afholdelsen af den skriftlige prøve og under afholdelsen af den
praktiske prøve, herunder ventetiden i forbindelse med aflæggelsen af den praktiske
prøve. Overtrædelse af dette vil medføre bortvisning, og at prøven ikke er bestået.
1.7
Den prøvesagkyndige kan afvise aspiranter der, efter den prøvesagkyndiges skøn,
vurderes at være påvirkede af alkohol, narkotika, medicin m.v. Den afviste aspirant
noteres som udeblevet.
1.8
Fremmødte aspiranter, der ikke findes på deltagerlisten udskrevet efter kl. 12 3 dage
før prøven, kan ikke aflægge buejagtprøve den pågældende dag.

2. Tilmelding mv.

2.1
Den prøvesagkyndige udskriver deltagerlister samt labels fra jagtportalen tidligst kl.
12 3 dage før prøven.
2.2
Inden prøven aflægges, skal alle aspiranter vise den prøvesagkyndige gyldigt jagttegn
samt personlig legitimation med foto. Dette gælder også for aspiranter under 18 år.
Aspiranter under 18 år skal desuden aflevere samtykkeerklæring.
2.3
Deltagelse i buejagtprøven forudsætter, at aspiranten har deltaget i et obligatorisk
buejagtkursus inden for de seneste 18 mdr., og at buejagtkursuslæreren senest kl.

12.00 7 dage inden prøven har angivet dette i Jagtportalen, eller at vedkommende
tidligere har bestået buejagtprøven og udelukkende skal generhverve retten til
buejagt ved at aflægge den praktisk buejagtprøve. Status for gennemført obligatorisk
buejagtkursus vil fremgå af ’Mit jagttegn’ samt aspirantoversigten.
Deltagelse i et obligatorisk buejagtkursus er gyldigt i 18 måneder efter indberetning af
gennemført kursus i jagtportalen af buejagtkursuslæreren.
2.4
Hvis aspiranten ikke har medbragt den nødvendige dokumentation, må
vedkommende ikke aflægge prøve, og vedkommende afvises og noteres som
"Udeblevet". Ønsker aspiranten at deltage i en ny prøve, skal aspiranten betale og
tilmelde sig en ny prøve, tidligst 14 dage efter foregående prøve såfremt det
obligatoriske buejagtkursus stadig er gyldigt, eller fristen for at aflægge udelukkende
praktisk prøve efter tidligere bestået buejagtprøve ikke er overskredet.
Såfremt aspiranten har mulighed for at fremskaffe den nødvendige dokumentation
inden prøvens afslutning, skal dette dog tillades. Eftersendelse af dokumentation
efter prøvens afslutning tillades ikke.
2.5
Møder aspiranten efter det på jagtportalen fastsatte tidspunkt for prøvens start, kan
vedkommende afvises. Afvises vedkommende, registreres denne som ’udeblevet’.
Ønsker aspiranten at deltage i en ny prøve, skal aspiranten betale og tilmelde sig en
ny prøve, tidligt 14 dage efter foregående prøve såfremt det obligatoriske
buejagtkursus stadig er gyldigt, eller fristen for at aflægge udelukkende praktisk prøve
efter tidligere bestået buejagtprøve ikke er overskredet. Der udvises en vis konduite
ift. udeblevne aspiranter, hvis dette skyldes egen sygdom, sygdom og/eller dødsfald i
den nærmeste familie. I sådanne situationer skal der rettes henvendelse til
Miljøstyrelsen, som vil vurdere sagen og hvorvidt prøveforsøget kan annulleres.
2.6
Aspiranter, der ikke har dansk cpr nummer, kan i sidste halvdel af forårets
prøveperiode (fra 16. til 30. april) tillades at aflægge buejagtprøve på dispensation ved
at fremvise jagttegn fra det netop udløbne jagtår. Aspiranterne kan ikke nå at få
behandlet en ansøgning om gæstejagttegn inden prøveperiodens udløb.

3. Den skriftlige prøve

3.1.
Forud for den skriftlige prøve skal prøveskemaet påføres label, der udskrives fra
Jagtportalen med oplysninger om navn, prøvedato, sted mv. Til samme prøvehold
tilstræbes anvendt samme buejagtprøveserie.
3.2
Den prøvesagkyndige, gør det samlede hold opmærksom på, at prøvelokalet er at
betragte som et offentligt lokale, hvorfor rygning under hele prøven ikke er tilladt (jf.
afsnit 1.3).
3.3
Der gives oplysning til det samlede hold om,
at
at
at
at
at
at

den skriftlige prøve består af 20 spørgsmål, hvoraf mindst 18 skal besvares
rigtigt,
spørgsmålene besvares ved afkrydsning i den rubrik, man mener, er den
rigtige,
der kun må sættes ét kryds ud for hvert spørgsmål,
man kan rette ved at strege det ikke-gældende kryds tydeligt ud og sætte
nyt kryds og en cirkel om det gældende,
ubesvarede spørgsmål tæller som fejl,
man har 20 min til besvarelse af spørgsmålene,
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at
at
at
at
at

man gerne må aflevere, når man er færdig,
man kan få spørgsmålene læst op,
man kan få forklaret meningen med spørgsmålene, såfremt der er
uklarheder,
mobiltelefoner og andre hjælpemidler mv. ikke må medbringes til
buejagtprøven,
snyderi eller forsøg herpå – herunder medbringelse af mobiltelefoner og
andre hjælpemidler - vil medføre bortvisning.

3.4
Prøveskemaerne udleveres ved navneopråb. Den prøvesagkyndige er ansvarlig for, at
alle prøveskemaer besvares og afleveres inden for 20 minutter. Aspiranten kan
aflevere sit besvarede prøveskema inden tidsfristens udløb. Når prøveskemaerne er
afleveret er den skriftlige prøve afsluttet. Aspiranten kan ikke få skemaet udleveret
igen, heller ikke til gennemsyn selvom de 20 minutter ikke er gået.
3.5
Under den skriftlige prøve skal den prøvesagkyndige eller dennes medhjælper
opholde sig i prøvelokalet. Aspiranterne skal være placeret således, at ingen kan se,
hvad andre noterer i deres prøveskema.
3.6
Prøven er bestået, når mindst 18 af 20 stillede spørgsmål er besvaret rigtigt.
Den prøvesagkyndige anfører antal fejl på prøveskemaets forside og markerer ved sin
underskrift, om den skriftlige prøve er bestået eller ej. Aspiranten skal i tilfælde af en
eller flere forkerte besvarelser have orientering om den/de begåede fejl, og hvad
det/de rigtige svar er.
Ikke besvarede spørgsmål tæller som fejl.
Alle aspiranter skal have individuel besked, om den skriftlige prøve er bestået eller
ikke.
3.7
Aspiranter, der ikke består den skriftlige prøve, kan ikke aflægge praktisk prøve.
Aspiranter, hvor det obligatoriske buejagtkursus fortsat er gældende, orienteres
om, at de på Mit jagttegn kan betale for og tilmelde sig en prøve tidligst 14 dage
efter ikke bestået skriftlig prøve. Aspiranter, for hvem det obligatoriske
buejagtkursus ikke vil være gældende, orienteres om, at de vil skulle gennemgå det
obligatoriske buejagtkursus på ny for at være berettigede til at gå op til en ny
prøve.
Aspiranter, der ikke består enten den skriftlige eller praktiske del af prøven,
orienteres om de forhold, der gælder for aspiranten.
3.8
Den prøvesagkyndige beholder samtlige prøveskemaer efter den skriftlige prøves
afslutning. Buejagtprøveskemaerne opbevares forsvarligt på enheden i 5 år, hvorefter
de destrueres.

4. Den praktiske prøve
4.1 Administrative forhold

Inden den praktiske del af prøven påbegyndes på banen, skal aspiranterne orienteres
om,
at
at

mobiltelefoner og andre hjælpemidler ikke må medbringes under prøven,
herunder i ventetiden i forbindelse med aflæggelse af den praktiske prøve,
den praktiske del af prøven skal betragtes som en jagtsituation, og at der
derfor ikke må stilles på sigtet efter aspiranten er startet på prøvebanen –
det tillades dog at korrigere sigtet for en fejlindstilling efter skuddet til
den første målfigur og ikke for at afstandskorrigere,
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at
at
at
at
at
at
at
at

der skydes til 6 vildtfigurer med én pil til hver figur,
aspiranten for at bestå den praktiske prøve skal ramme 5 af de 6 figurer inden
for det angivne målområde,
det regnes for en træffer, når pilens skaft berører den indtegnede streg, der
angiver målområdet,
aspiranten har “rimelig” tid til at afgive sit skud til hver figur (ca. 1 min. pr.
skive - den prøvesagkyndige afgør suverænt, hvor lang tid der tillades)
slippes pilen uden, at den kan nås fra standpladsen, tæller det som et afgivet
skud,
der ses på sikkerheden under forløbet af den praktiske prøve,
der ikke må medbringes elektronisk afstandsmåler til den praktiske
buejagtprøve, og
aspiranter, der ikke består den praktiske prøve, kan aflægge endnu en
praktisk prøve samme dag. Såfremt aspiranten heller ikke består denne,
kan aspiranten betale og tilmelde sig en ny praktisk prøve, så længe
aspirantens buekursus stadig er gældende, jf. afsnit 2.3.

4.2
Hvis aspiranten har påmonteret sigtemiddel med elektronisk afstandsmåler, skal
afstandsmåleren ifm. kontrolskydningen inden den praktiske prøve blændes af med
tape eller lignende, eller batteriet skal fjernes fra sigtemidlet, så afstandsmåleren ikke
fungerer. Den kontrolansvarlige påfører ’EA’ på aspirantens prøveskema.
4.3
Trækker aspiranten buen så pilen kommer tydeligt over vandret ved spænding af
buen, er prøven ikke bestået.
4.4
De seks vildtfigurer opstilles, så aspiranterne ikke kan bruge figurerne til indbyrdes at
vurdere afstanden til de andre figurer.
4.5
Der skal efter omstændighederne tages behørigt hensyn til vindforholdene mv. på
banen.
4.6
Til udmåling af afstande skal anvendes målebånd, målehjul eller elektronisk
afstandsmåler.
4.7
Aspiranten får anvist det sted, hvorfra skydningerne skal foregå. Der skydes til 6
råvildtskiver, som opsættes så de står vinkelret på bueskytten.
4.8
Det meddeles straks, når der begås en fejl, som betyder, at aspiranten ikke kan bestå
prøven, og videre afprøvning standses.
4.9
Aspiranter, der ikke består, skal orienteres grundigt om den begåede fejl. Fejlen samt
den prøvesagkyndiges underskrift anføres på prøveskemaets forside.

5. Afstandsserier

5.1
Følgende afstandsserier benyttes:
1
11
16
19

2
12
16
18

3
13
17
16

4
14
18
17

5___
11
19
16

4

19
19
16
17
24
23
______________

18
19
22

15
17
18
18
23
24
__________________

6. Efter prøven

6.1
Til aspiranter, der består buejagtprøven, udleveres buejagtprøvebevis for den
buetype, som prøven er aflagt med. Prøvebeviset påføres label, underskrives og
stemples af den prøvesagkyndige som bevis på bestået prøve.
6.2
Jagtprøveresultatet indtastes af den prøvesagkyndige i jagtportalen hurtigst muligt og
senest 2 hverdage efter prøven.
6.3
Til aspiranter, der ikke består den praktiske del af prøven oplyses om de forhold, der
gælder for aspiranten vedrørende tilmelding til en ny praktisk prøve. Aspiranten
oplyses, at der kan gå op til to hverdage før prøvens resultat er registreret i
jagtportalen, og at fornyet betaling og tilmelding først kan foretages derefter.
6.4
Aspiranter som ikke består den første praktiske prøve, kan gå op til en ny praktisk
prøve om eftermiddagen på samme prøvedag.

7. Forhold over for tilskuere

7.1
Tilskuere bør gives adgang til at overvære buejagtprøven i behørig afstand i den
udstrækning, det er foreneligt med en forsvarlig og korrekt afvikling af prøven. Den
prøvesagkyndige kan imidlertid ikke påtage sig ansvaret for eventuelle skader, som
aspiranterne påfører tilskuere.
7.2
De aspiranter, der dumper til den praktiske prøve, må overvære efterfølgende
afprøvning på samme vilkår som andre tilskuere.
7.3
Tilskuere må ikke følge med rundt på den praktiske del af prøven. Tilskuere skal
overvære prøven fra det af den prøvesagkyndige anviste sted ved banen.

8. Arkivering m.v.

8.1
Aspirantlister og prøveskemaer arkiveres i mindst 5 år på enheden, hvorefter de
destrueres iht. de gældende regler for behandling af personhenførbare oplysninger.

9. Ikrafttræden
9.1
Instruksen træder i kraft den 1. november 2021 og erstatter tidligere instrukser.
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