
 
 

  

 
Når du ikke består jagtprøven – 2022 
 
Generelt om dine prøveforsøg 
Dit jagttegnskursus gør, at du kan aflægge op til 3 jagtprøver. Det vil sige højst 3 
skriftlige og 3 praktiske prøver, inden for 18 måneder fra datoen, hvor du er 
indberettet med gennemført jagttegnskursus af din jagttegnskursuslærer. 
 
Hvis du er udeblevet fra en prøve eller ikke har meldt rettidigt afbud, har du brugt 
et forsøg og prøvegebyr. 
 
Ikke bestået skriftlig prøve 
Hvis det er 1. eller 2. gang, du er til skriftlig prøve, kan du aflægge en ny skriftlig 
prøve. Du kan tilmelde dig en ny prøve på ”Mit jagttegn”, når: 
• dit prøveresultat er registreret af prøvesagkyndig (dette sker normalt inden 

for 2 hverdage) 
• du har betalt et nyt prøvegebyr. 
Bemærk, at du kun kan vælge prøver, der ligger 14 dage efter din seneste prøve. 
 
Hvis det er 3. gang, du er til skriftlig prøve, har du ikke flere forsøg tilbage. Derfor 
skal du gennemføre et nyt jagttegnskursus for at kunne aflægge jagtprøven igen. 
 
Ikke bestået praktisk prøve 
Hvis det er 1. eller 2. gang, du er til praktisk prøve, kan du aflægge en ny praktisk 
prøve. Du kan tilmelde dig en ny prøve på ”Mit jagttegn”, når: 
• dit prøveresultat er registreret af prøvesagkyndig (dette sker normalt inden 

for 2 hverdage) 
• du har betalt et nyt prøvegebyr. 
Bemærk, at du ikke skal aflægge den skriftlige del af prøven igen, og at det vil 
fremgå af prøvesagkyndiges deltagerliste ved din næste prøve. 
 
Hvis det er 3. gang, du er til praktisk prøve, har du ikke flere forsøg tilbage. Derfor 
skal du gennemføre et nyt jagttegnskursus for at kunne aflægge jagtprøven igen, og 
her skal du aflægge både den skriftlige og praktiske del af prøven. 
 
Nye prøver og prøvesæsoner 
Offentliggjorte prøver vil automatisk fremgå for aspiranter på ”Mit jagttegn” under 
fanen ”Prøver”. Det kan variere, hvornår prøverne præcist ligger i de forskellige 
prøvedistrikter, men som udgangspunkt ligger: 
• forårets prøver i april til juni måned 
• efterårets prøver i september til oktober måned. 
 
Klagevejledning 
Du kan klage over den prøvesagkyndiges afgørelse af din prøve til Miljøstyrelsen, 
Arter og Naturbeskyttelse, Tolderlundsvej 5, 5000 Odense C eller på 
jagttegn@mst.dk. 
 
Klagefristen er 4 uger fra prøvedagen. 
 
Med venlig hilsen 
Miljøstyrelsen 


