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1. Forord 

 

Denne vejledning beskriver reglerne for jagttegnsundervisning og processen 

forud for aflæggelse af jagtprøven. Formålet med vejledningen er at forberede 

jagttegnskursuslærere og jagttegnsaspiranter til de gældende krav til 

jagttegnsundervisningen forud for tilmelding og aflæggelse af jagtprøven. 

2. Det obligatoriske jagttegnskursus 

 

Det obligatoriske jagttegnskursus skal afholdes af en jagttegnskursuslærer, 

som er godkendt af Miljøstyrelsen på baggrund af lærerens deltagelse i kursus 

for jagttegnslærere .1 Herudover skal jagttegnskursuslærere have bestået en 

jagtprøve og have ret til minimum at udøve jagt med haglgevær.2 Selve 

jagttegnsundervisningen afholdes af den enkelte jagttegnskursuslærer, som 

også er ansvarlig for, at undervisningen opfylder minimumskravene for det 

obligatoriske jagttegnskursus3. Jagttegnskursuslæreren skal forud for kurset 

udarbejde en lektionsplan for det samlede undervisningsforløb. Efter kurset 

skal jagttegnskursuslæreren kunne fremvise og dokumentere, at alle 

indberettede aspiranter som minimum har gennemført det obligatoriske 

jagttegnskursus.4 

Der er intet til hinder for, at dele af jagttegnsundervisningen foretages af 

personer, der ikke er godkendte jagttegnskursuslærere, så længe denne del ikke 

vedrører den obligatoriske del af jagttegnskurset.  

                                                             
1 § 45, stk. 2 i bekendtgørelse nr. 491 af 18. marts 2021 om jagttegn 
2 § 45, stk. 1 i bekendtgørelse nr. 491 af 18. marts 2021 om jagttegn 
3 § 16, stk. 1 i bekendtgørelse nr. 491 af 18. marts 2021 om jagttegn 
4 § 16, stk. 4 i bekendtgørelse nr. 491 af 18. marts 2021 om jagttegn 
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Der er for det obligatoriske jagttegnskursus fastsat nogle minimumskrav hvad 

angår kursets længde og indhold i undervisningen.5 Som nævnt skal de 

obligatoriske dele af kurset varetages af en jagttegnskursuslærer. 

Minimumskravene for det obligatoriske jagttegnskursus er oplistet i 

nedenstående tabel: 

Teoretisk del Praktisk del 

Fysisk fremmøde over minimum 2 dage 

med minimum 5 lektioner af 45 minutters 

varighed per dag 

Fysisk fremmøde over minimum 2 

dage med minimum 5 lektioner af 45 

minutters varighed per dag 

Det samlede obligatoriske jagttegnskursus skal således indeholde teoretisk og 

praktisk undervisning over i alt mindst 4 dage.  

Dele af undervisningen skal foretages som teori, praksis eller en kombination af 

teori og praksis. I nedenstående er disse krav oplistet. 

 

Teoretisk og praktisk undervisning. 

o hvordan man rammer med sit våben, herunder hvordan man tilpasser og 

indskyder våben 

o sikker våbenbetjening, herunder ved færdsel i terræn 

o korrekt skydeteknik, herunder afgivelse af skud til mindst 50 lerduer i 

forskellige retninger 

o afstandsbedømmelse til vildtfigurer 

Teoretisk del Praktisk del 

o bestands- og terrænpleje 

o demonstration af haglskud på 

forskellige afstande, herunder 

prøveskydning 

o kendskab til, hvordan man 

håndterer nedlagt og anskudt vildt 

o viden om teorien bag de emner, der 

er nærmere beskrevet i 

»Retningslinjer for spørgsmål, der 

stilles i den skriftlige del af 

jagtprøven« der findes på 

Miljøstyrelsens hjemmeside: 

- afsnit 1.2 vildtforvaltning,  

- afsnit 1.3 våben og ammunition 

- afsnit 1.5 håndtering af nedlagt 

vildt 

- afsnit 1.6 jagtetik og etikette 

- afsnit 1.8 skudafgivelse 

(hvordan lærer man at ramme), 

Skydning skal foregå på en godkendt 

skydebane bl.a. af hensyn til 

aspirantens forsikring 

 

Aspiranten skal som minimum have et 

gevær fysisk i hænde ad flere omgange 

begge dage 

 

 

Kan foregå holdvis Kan foregå holdvis, men 

våbenhåndtering kræver individuel 

undervisning 

                                                             
5 § 16, stk. 2 og 3 i bekendtgørelse nr. 491 af 18. marts 2021 om jagttegn 
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2.1 Undervisningsmateriale 

Undervisningsmateriale godkendes ikke af Miljøstyrelsen, og der er ingen 

formelle krav til det undervisningsmateriale, som benyttes til jagttegnskurset. 

Det er den enkelte jagtegnskursuslærer, som udvælger 

undervisningsmaterialet.  

Miljøstyrelsen kan ikke sikre, at undervisningsmaterialet dækker kravene i den 

skriftlige jagtprøve, men tilstræber, at det sker på to måder: 

 Miljøstyrelsen indkalder årligt udbydere af undervisningsmateriale til 

et orienteringsmøde om nye spørgsmål til jagtprøven.  

 Miljøstyrelsen har udarbejdet ”Retningslinjer for hvad der stilles 

spørgsmål i til den skriftlige del af jagtprøven” som aspiranter, 

jagttegnskursuslærere og udbydere af undervisningsmateriale løbende 

kan orientere sig i. Retningslinjerne kan findes på Miljøstyrelsens 

hjemmeside. 

De udbydere af undervisningsmateriale, som deltager i orienteringsmødet, 

fremgår af Miljøstyrelsens hjemmeside. 

3. Tilmelding og aflæggelse af jagtprøve 

 

Naturstyrelsen afholder årligt jagtprøver for landets jagttegnsaspiranter. 

Jagtprøven består af to dele: en skriftlig og en praktisk. Man skal bestå den 

skriftlige prøve, før man kan tage den praktiske prøve.6 For information om 

indholdet af den praktiske prøve henvises til ”Instruks for 

jagtprøvesagkyndige”. Instruksen kan findes på Miljøstyrelsens hjemmeside. 

Jagtprøven afholdes som udgangspunkt årligt i to perioder (forår og efterår). På 

Miljøstyrelsens hjemmeside under "Jagttegn" fremgår en oversigt over de 

perioder, hvor der som udgangspunkt afholdes jagtprøver. 

Forudsætningerne for at kunne aflægge jagtprøven er at:  

 aspiranten er tilmeldt et obligatorisk jagttegnskursus 

 aspiranten har gennemført det obligatoriske jagttegnskursus, og det er 

indberettet af den godkendte jagttegnskursuslærer 

 aspiranten minimum fylder 16 år i det pågældende kalenderår 

                                                             
6 § 10, stk. 1 i bekendtgørelse nr. 491 af 18. marts 2021 om jagttegn 
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 aspiranten har fast bopæl i Danmark 

 aspiranten har betalt prøvegebyr7 

 aspiranten har tilmeldt sig en jagtprøve 

 aspiranten ved jagtprøven fremviser fotolegitimation med 

personnummer8 

 aspiranter under 18 år afleverer en underskrevet samtykkeerklæring 

(dvs. skriftligt samtykke fra forældremyndighedsindehaver). 

Erklæringen kan findes på Mit jagttegn.9 

Aspirantens betaling for jagtprøven kan først ske, når den godkendte 

jagttegnskursuslærer har indberettet aspiranten via jagttegnsportalen og 

efterfølgende markeret "obligatorisk jagttegnskursus gennemført". Det er ikke 

tilladt at indberette gennemført obligatorisk kursus før alle minimumskravene 

er gennemført. Aspiranten kan tidligst 7 dage efter jagttegnskursuslærerens 

godkendelse af gennemført obligatorisk kursus tilmelde sig et tidspunkt for 

aflæggelse af jagtprøve efter registrering af betalingen.10 Seneste frist for 

tilmelding til en jagtprøve er kl. 12.00 3 dage før prøven.11 Er man forhindret i 

at aflægge jagtprøven, kan man melde afbud til prøven. Afbud skal ske senest 

4 dage før prøven.12 

Gennemførsel af obligatorisk jagttegnskursus giver aspiranten mulighed for at 

aflægge op til 3 skriftlige- og 3 praktiske forsøg inden for en periode på 18 

måneder.13 Mellem de skriftlige prøver skal der mindst gå 14 dage.14 For den 

praktiske del af prøven gælder tilmeldingsfristen på 3 dage før kl. 12.00. 

Ovenstående foregår via Miljøstyrelsens hjemmeside under ”Mit jagttegn”, 

som oprettes for den enkelte jagttegnsaspirant. Efter jagtprøven vil ”Mit 

jagttegn” også være den platform, hvor jægere kan tilmelde sig prøver og 

indberette vildtudbytte m.m. 

                                                             
7 § 8, stk. 1, nr. 1 i bekendtgørelse nr. 491 af 18. marts 2021 om jagttegn 
8 § 11, stk. 3 i bekendtgørelse nr. 491 af 18. marts 2021 om jagttegn 
9 § 10, stk. 3 i bekendtgørelse nr. 491 af 18. marts 2021 om jagttegn 
10 § 15, stk. 3 i bekendtgørelse nr. 491 af 18. marts 2021 om jagttegn 
11 § 9, stk. 2 i bekendtgørelse nr. 491 af 18. marts 2021 om jagttegn 
12 § 9, stk. 3 i bekendtgørelse nr. 491 af 18. marts 2021 om jagttegn 
13 § 10, stk. 2 i bekendtgørelse nr. 491 af 18. marts 2021 om jagttegn 
14 § 14, stk. 3 i bekendtgørelse nr. 491 af 18. marts 2021 om jagttegn 



 

 

5 

Her kan du se en oversigt over de elementer og tilhørende frister, som 

jagttegnskursuslærere og -aspiranter skal overholde for at kunne aflægge 

jagtprøven: 

 Ansvarlig Periode/frist 

Indberetning af 

aspiranter 

Jagttegns-

kursuslærer 

Kan udføres løbende 

Betaling af 

jagtprøvegebyr 

Aspirant Kan udføres løbende 

Indberetning af 

gennemført 

obligatorisk 

jagttegnskursus 

Jagttegnskursus

lærer 

Kan udføres løbende 

Tilmelding til 

jagtprøve 

Aspirant Fra indberetning af gennemført 

obligatorisk jagttegnskursus. 

 

Tilmelding kan tidligst ske 7 

dage efter indberetning af 

obligatorisk jagttegnskursus og 

senest kl. 12.00 3 dage før 

prøven.  

 

Sker tilmelding 3 dage før 

prøven kan der ikke meldes 

afbud. 

Afbud til jagtprøven Aspirant Skal ske senest 4 dage før 

prøven. 

Fremvisning af 

fotolegitimation med 

personnummer og 

evt. aflevering af 

underskrevet 

samtykkeerklæring 

Aspirant På prøvedagen ved ankomst 

 


