
 

  

 
 
 
 
Instruks for jagtprøvesagkyndige 

 

1. Almindelige bestemmelser 

1.1 
Bekendtgørelse om jagttegn1 skal følges. Det er den prøvesagkyndiges ansvar at påse, at jagtprøven 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  
Jagtprøveskemaerne og dokumenter med personoplysninger skal behandles fortroligt.  
 
1.3  
Bygninger, hvori der afholdes jagtprøver, er at betragte som offentlige, hvorfor rygning under jagtprøven 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 jagtprøven ikke må være jagtegnskursuslærere. Hjælpere må 
dog ikke være medhjælpere på dage, hvor deres eventuelle elever skal til prøve.  
 
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 afholdelse af den 
teoretiske prøve og under afholdelse af den praktiske prøve, herunder ventetiden i prøvelokalet i forbindelse med 
aflæggelse af den praktiske prøve.2 Brug af tolk må alene benyttes til oversættelse af jagtprøvens spørgsmål. Overtrædelse 
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 jagtprøve 
den pågældende dag.  
 
1.9 
Prøven skal foregå på en godkendt skydebane som er omfattet af  bekendtgørelse om skydebaners indretning, anlæggelse 
og anvendelse3 og som pålægger ejeren eller den varige bruger en forsikringspligt, der dækker skader forvoldt ved 
anvendelse af en skydebane. 
 
1.10  
Der må ikke uden forudgående tilladelse, filmes eller på anden vis laves optagelser af prøven. 
 

2. Indkaldelse mv. 
 
2.1  
Den prøvesagkyndige udskriver deltagerlister samt labels fra jagtportalen tidligst kl. 12.00 3 dage før prøven. 
 
 

                                                             
1 Bekendtgørelse nr. 491 af 18. marts 2021 om jagttegn (jagttegnsbekendtgørelsen) 
2 § 11, stk. 5 i jagttegnsbekendtgørelsen 
3 § 13, stk. 2 i jagttegnsbekendtgørelsen, jf. bekendtgørelse nr. 294 af 23. april 2004 om skydebaners indretning, anlæggelse og 

anvendelse 
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2.2 

Inden prøven aflægges, skal alle aspiranter vise den prøvesagkyndige personlig fotolegitimation med angivelse af 

personnummer4, herunder accepteres digitalt kørekort. Dette gælder også for aspiranter under 18 år.  

 

NB BILLEDER AF LEGITIMATION ELLER TILLADELSER PÅ F.EKS. MOBILTELEFON ACCEPTERES IKKE! 

 
 
2.3 
Tilmelding og deltagelse i jagtprøven forudsætter at aspiranten har gennemført det obligatoriske jagttegnskursus, og at 
jagttegnskursuslæreren senest 7 dage inden prøven har angivet dette i jagtportalen.5 Status for gennemført obligatorisk 
jagttegnskursus vil fremgå af jagtportalen. Det vil teknisk ikke være muligt for aspiranten at tilmelde sig med kortere frist 
end 7 dage. 
Gennemførsel af det obligatoriske jagttegnskursus er gyldigt i 18 måneder efter angivelsen i jagtportalen af 
jagttegnskursuslæreren.6  
 
2.4 
Hvis aspiranten ikke har medbragt den nødvendige dokumentation, må vedkommende ikke aflægge prøve, og 
vedkommende afvises og indberettes som ”Udeblevet”, hvormed prøveforsøget betragtes som benyttet.  
Såfremt aspiranten har mulighed for at fremskaffe den nødvendige dokumentation inden den praktiske prøve skal 
aflægges, skal det dog tillades, at aspiranten aflægger den skriftlige del af prøven. Kun når underskriften er fremskaffet kan 
aspiranten tillades at deltage i den praktiske del af prøven. Eftersendelse af dokumentation efter prøvens afslutning 
tillades ikke. Afviste aspiranter kan tilmelde sig en ny prøve såfremt denne ligger inden for den i pkt. 2.3 angivne 
gyldighedsperiode og såfremt aspiranten har flere prøveforsøg. 
      
2.5 
Møder aspiranten efter det på jagtportalen fastsatte tidspunkt for prøvens start, må vedkommende ikke aflægge prøven, og 
vedkommende afvises og indberettes som ”Udeblevet”, hvormed prøveforsøget betragtes som benyttet.  Udeblevne 
aspiranter indberettes som ”Udeblevet”, hvormed prøveforsøget betragtes som benyttet. 
Afviste eller udeblevne aspiranter kan tilmelde sig en ny prøve såfremt denne ligger inden for den i pkt. 2.3 angivne 
gyldighedsperiode og såfremt aspiranten har flere prøveforsøg. 
Ved udeblivelse, som skyldes aspirantens egen sygdom eller sygdom og/eller dødsfald i den nærmeste familie, kan der 
fremsendes en lægeerklæring til Miljøstyrelsen, hvorefter Miljøstyrelsen vil vurdere, om der er grundlag for at annullere 
prøveforsøget.  
 
2.6 
Aspiranter under 18 år skal medbringe og aflevere en fysisk fuldmagtserklæring påført underskrift af 
forældremyndighedens indehaver/e.7 Har aspiranten ikke denne underskrift, må vedkommende ikke aflægge prøve og 
vedkommende afvises og indberettes som ”Udeblevet”, hvormed prøveforsøget betragtes som benyttet. Kan aspiranten 
fremskaffe underskriften, inden den praktiske prøve skal aflægges, skal det dog tillades, at aspiranten aflægger den 
skriftlige del af prøven. Kun når underskriften er fremskaffet kan aspiranten tillades at deltage i den praktiske del af 
prøven. 
Afviste aspiranter kan tilmelde sig en ny prøve såfremt denne ligger inden for den i pkt. 2.3 angivne gyldighedsperiode og 
såfremt aspiranten har flere prøveforsøg.  
Fuldmagtsblanketten findes på Mit jagttegn og Miljøstyrelsens hjemmeside, men den prøvesagkyndige skal medbringe et 
antal kopier til prøven. 
 
2.7 
Aspiranter som benytter tolk skal medbringe og aflevere en fysisk tro og love erklæring påført underskrift af aspirant såvel 
som tolk. Har aspiranten ikke denne underskrift, må vedkommende ikke aflægge tolkeprøve og vedkommende tilbydes en 
ordinær prøve eller afvises efter eget valg. Aflægger aspiranten ikke prøven indberettes denne som ”Udeblevet”, hvormed 
prøveforsøget betragtes som benyttet. 
Afviste aspiranter kan tilmelde sig en ny prøve, såfremt denne ligger inden for den i pkt. 2.3 angivne gyldighedsperiode og 
såfremt aspiranten har flere prøveforsøg. Ønskes tolk fortsat benyttet kan dette alene ske på særligt udpegede prøvedatoer. 
Miljøstyrelsen kan i sådanne tilfælde ikke garantere for ledige prøvedage. 
Tro og love erklæringen findes på Miljøstyrelsens hjemmeside, men den prøvesagkyndige skal medbringe et antal kopier 
til prøven. 
 

  

                                                             
4 § 11, stk. 3 i jagttegnsbekendtgørelsen 
5 § 8, stk. 1, nr. 1 og § 15, stk. 3 i jagttegnsbekendtgørelsen 
6 § 10, stk. 2 i jagttegnsbekendtgørelsen 
7 § 10, stk. 3 i jagttegnsbekendtgørelsen 
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3. Den skriftlige prøve8 
 
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 jagtprøveserie. Det skal dog forsøges undgået, at en 
aspirant får udleveret et prøveskema vedkommende allerede har været til prøve i. I sådanne tilfælde må der gerne være 
forskellige prøvesæt. 
 
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 den skriftlige prøve består af 40 spørgsmål, hvoraf mindst 36 skal besvares rigtigt, 
at spørgsmålene besvares ved afkrydsning i den rubrik, man mener er den rigtige, 
at der kun må sættes ét kryds ud for hvert spørgsmål, 
at man kan rette ved at strege det ikke-gældende kryds tydeligt ud og sætte nyt kryds og en cirkel om det gældende, 
at ubesvarede spørgsmål tæller som fejl, 
at man har 30 min til besvarelse af spørgsmålene, 
at man gerne må aflevere, når man er færdig, 
at man kan få spørgsmålene læst op, 
at man kan få forklaret meningen med spørgsmålene, og usikkerhedsspørgsmål til billeder med sikkerhed, såfremt 

der er uklarheder, 
at mobiltelefoner og andre hjælpemidler mv. ikke må medbringes til jagtprøven, 
at 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 30 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 30 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 36 af 40 stillede spørgsmål er besvaret rigtigt. 
Opgørelse af antal forkerte svar sker ved hulkort. 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.9 
Aspiranter, hvor det obligatoriske jagttegnskursus fortsat er gældende, orienteres om, at de på Mit jagttegn kan betale for 
og tilmelde sig en ny prøve tidligst 14 dage efter ikke bestået skriftlig prøve.10 Til aspiranter, der ikke består enten den 
praktiske eller teoretiske del af prøven, udleveres en folder omhandlende de forhold, der gælder for aspiranten. 
 
3.8 
Den prøvesagkyndige beholder samtlige prøveskemaer efter den skriftlige prøves afslutning. Jagtprøveskemaerne 
opbevares forsvarligt på enheden i 5 år, hvorefter de behandles som beskrevet i afsnit 10.1. 

4. Den praktiske prøve11 
 
4.1 Administrative forhold 
Inden den praktiske del af prøven påbegyndes på banen, skal aspiranterne orienteres om, 

                                                             
8 § 12 i jagttegnsbekendtgørelsen 
9 § 10, stk. 1 i jagttegnsbekendtgørelsen 
10 § 14, stk. 3 i jagttegnsbekendtgørelsen 
11 § 13 i jagttegnsbekendtgørelsen 
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at mobiltelefoner og andre hjælpemidler ikke må medbringes under prøven, herunder i ventetiden i lokalet i 

forbindelse med aflæggelse af den praktiske prøve,  
at prøven starter, så snart aspiranten kommer udenfor, 
at der under den praktiske prøve især lægges vægt på det sikkerhedsmæssige, 
at denne del af prøven skal betragtes som en jagtsituation, 
at der kan vælges en 'side by side' eller en 'over og under' haglbøsse, begge med automatisk sikring,  
at afstandsbedømmelsen sker som til vildt i bevægelse og i sideskud, 
at der skal vurderes afstande til 6 figurer opstillet fra 4 forskellige punkter, og der skal svares med et “ja” eller et 

“nej”, 
at der skal svares inden for 5 sekunder for hver figur, og at første svar er gældende, 
at tidtagningen starter efter spørgsmålet: “ Er der forsvarlig skudafstand til “vildtart”? 
at  svar efter fristens udløb tæller som fejl, 
at der orienteres om resultatet efter svar på hvert punkt, 
at 5 af 6 svar skal være rigtige, 
at  der skal skydes til 4 lerduer, 
at  bøssen skal lades med 2 patroner, men 1 skud til hver lerdue er tilstrækkeligt, 
at der er høreværn til rådighed, men brug heraf er frivillig, og 
at aspiranter, der ikke består den praktiske prøve, kan tilmelde sig en ny praktisk prøve, når prøveresultat er 

registreret og mod indbetaling af nyt gebyr. 
 
Uret til tidtagning, i.f.m. afstandsbedømmelse, demonstreres for aspiranterne. Der anvendes ur med tydelig akustisk 
signal for udløb af tid. 
 
4.2 
Aspiranten kan under prøven få besvaret spørgsmål vedr. forløbet af den praktiske prøve, men ikke spørgsmål vedr. 
udførelsen af de enkelte opgaver under prøven. 
 
4.3 
Under eksaminationen må de ikke eksaminerede aspiranter ikke kunne iagttage væsentlige detaljer ved prøvens afvikling, 
og aspiranter, som har afsluttet den praktiske prøve, må ikke kontakte de endnu ikke-eksaminerede aspiranter. 
 
4.4 
Det meddeles straks, når der begås en fejl, som betyder, at aspiranten ikke kan bestå prøven, og videre afprøvning 
standses. 
Aspiranter, der ikke består, skal orienteres grundigt om den begåede fejl. Fejlen samt den prøvesagkyndiges underskrift 
anføres på prøveskemaets forside. 
 
4.5 
Fysisk handicappede aspiranter kan fritages for passage af grøft og hegn som beskrevet i afsnit 6.5 om færdsel med våben i 
terræn mod at lade sig overhøre mundtligt i de pågældende øvelser eller ved fysisk at gøre, som om de skulle over 
hindringerne (afladning med løb under vandret, udtagning af patroner, gå uden om forhindring og lade igen).12 De skal 
dog kunne komme rundt på banen, eventuelt ved andres hjælp. Dette kan der ikke dispenseres fra ved en overhøring. Kun 
forhindringerne kan udelades. Krav til geværbehandling, skydning og sikkerhed gælder som for alle andre. Har enheden 
ikke en bane, hvor man kan færdes med kørestol, bør der henvises til en anden enhed. 
 

5. Våbenbehandling 
 
5.1 
Aspiranten skal anvende en af de haglbøsser, som anvises af den prøvesagkyndige. Den prøvesagkyndige kan i særlige 
tilfælde (synlig eller dokumenteret sygdom eller handicap) tillade, at en aspirant medbringer og bruger egen haglbøsse og 
ammunition under prøvens praktiske del. Aspiranten skal forevise dokumentation for, at vedkommende er i lovlig 
besiddelse af det pågældende våben. 
 
5.2 

På startstedet for eksaminationen skal forefindes et geværstativ. 
 To haglbøsser (en 'side by side' og en 'over og under', begge med automatisk sikring) står lukket i stativet ved 

startstedet.  
 Den prøvesagkyndige anmoder aspiranten om at tage en haglbøsse. Det præciseres samtidig, at jagtturen endnu 

ikke er begyndt. 
 Aspiranten skal ved stativet åbne haglbøssen for at sikre sig, at den ikke er ladt. 
 Aspiranten må, ved stativet, bevæge sig så meget med den endnu lukkede haglbøsse, som er nødvendigt for at 

kunne betjene den (f.eks. for at komme fri af stativet ved åbning af haglbøssen med nedadvendte løb). 

                                                             
12 § 13, stk. 4 i jagttegnsbekendtgørelsen 
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 Såfremt aspiranten bevæger sig unødig langt væk fra stativet (maks. 2 m) med lukket haglbøsse er prøven ikke 
bestået. 

 Haglbøssen må ikke betjenes med løbene i vandret plan. Ved betjening af haglbøsse med løb i vandret plan er 
prøven ikke bestået. Løbene skal af sikkerhedsmæssige årsager være nedadvendte, når haglbøssen åbnes, men på 
dette sted, hvor der ikke er tale om ladning/afladning, må opadvendte løb accepteres. 

5.3 
Aspiranten anmodes herefter om at følge den prøvesagkyndige et kort stykke. Herunder skal haglbøssen være åben 
(knækket). 
Derefter udleverer den prøvesagkyndige to attrappatroner til aspiranten, som anmodes om at lade haglbøssen med de to 
patroner, og der gøres samtidig opmærksom på, at der nu skal "udøves jagt". 
 

6. Færdsel med våben i terræn 
 
6.1 
Inden aspiranten første gang lader haglbøssen med de udleverede attrappatroner, skal vedkommende se gennem løbene 
for at sikre, at der ikke findes tilstopninger eller lignende i løbene. 
Denne øvelse kan udføres enten umiddelbart før ladningen eller samtidig med, at bøssen åbnes ved geværstativet. Ved 
manglende kig gennem løb inden ladning er prøven ikke bestået.  
 
6.2 
Haglbøssen må ikke bæres eller holdes med løbene i ro i eller omkring det vandrette plan. Ladning/afladning og 
åbning/lukning skal foregå med nedadvendte løb. Åbning af haglbøssen anses for påbegyndt, når toplukkenøglen påvirkes. 
Lukning af haglbøssen anses for påbegyndt, når løbenes drejning omkring hovedbolten finder sted. 
Ladning/afladning foregår, når patronerne hhv. placeres i eller fjernes fra haglbøssens kamre. 
Haglbøssen må ikke bæres afsikret. 
Fingeren må ikke berøre aftrækkeren eller holdes inden for aftrækkerbøjlen.  
Haglbøssen må ikke betjenes med løbene i vandret plan.  
Haglbøssen må, når den bæres, lukkes eller åbnes, ikke pege mod eller i nærheden af aspiranten selv, den prøvesagkyndige 
eller andre personer (f.eks. tilskuere). Kravet gælder ikke, når haglbøssen er åben og afladt. 
Ved manglende overholdelse af ovenstående er prøven ikke bestået. 
 
6.3 
Såfremt aspiranten under færdsel i terræn, eller i andre situationer under den praktiske prøve, gentagne gange viser 
usikkerhed ved behandling af haglbøssen, så denne kortvarigt er i eller omkring det vandrette plan, bærer haglbøssen 
skødesløst, så mundingen ofte kun er få cm over jorden, eller på anden måde behandler haglbøssen sikkerhedsmæssigt 
uforsvarligt, er prøven ikke bestået. 
 
6.4 
Ved lukning må haglbøssen ikke smækkes unødigt hårdt sammen ift., hvad der kræves for at lukke den pågældende 
haglbøsse, da der ved hængende slagstifter eller en slidt spændbro på et våben uden fangsikring derved kan afgives skud i 
utide.  
 
Ved aspirantens første lukning af haglbøssen skal en unødig hård lukning accepteres idet haglbøssens evt. træghed er 
ukendt for aspiranten. Ved eventuelt efterfølgende unødig hård lukning er prøven ikke bestået. 
 
Der er ikke ved lukning af haglbøssen krav om at bruge toplukkenøglen. Haglbøssen må ikke lukkes på en sådan måde, at 
de ovennævnte risikomomenter skønnes at være til stede. 
 
6.5 
Aspiranten skal passere et raftehegn og en grøft. Forinden skal haglbøssen aflades og henholdsvis hegnet/grøften passeres 
med åben haglbøsse. Hvis aspiranten eksempelvis stiller haglbøssen op ad hegnet under passagen, skal den være åben. 
Stilles haglbøssen lukket er prøven ikke bestået. Når hegnet/grøften er passeret, anmodes aspiranten om at lade 
haglbøssen igen. 
 
6.6 
Hvis der under prøven opstår situationer, hvor løbene kan blive tilstoppede af fremmedlegemer, skal der ses igennem 
løbene igen. Ved manglende kig gennem løb ved disse situationer er prøven ikke bestået. (F.eks. hvis haglbøssen ved et 
uheld vælter, når aspiranten passerer hegnet, hvis aspiranten lægger haglbøssen fra sig på jorden og lignende). Der må 
først afsikres umiddelbart før skudafgivelse, haglbøssen må derfor ikke bæres afsikret. Sikringen må ikke "afprøves" ved at 
afsikre og derefter sikre igen.  
       

7. Afstandsvurdering 
 
7.1 
Afstandsvurderingen skal ske ved 4 forskellige punkter. Punkterne placeres, hvor det er mest hensigtsmæssigt på den 
enkelte jagtprøvebane. Der må dog ikke anvendes faste baner så prøveforløbet kan forudsiges. 
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Ved hvert punkt er opstillet 1 eller 2 vildtfigurer i overensstemmelse med de i punkt 7.3 nævnte afstandsserier. Minimum 1 
figur af fuglevildt skal være hævet 2-4 m over det niveau, hvorfra aspiranten skal bedømme afstanden og så vidt muligt 
med himlen som baggrund. 
  
7.2 
Der anvendes altid samme afstandsserie til samme prøvehold. Ved mistanke om snyd, bortfalder dette krav, hvormed en 
ny afstandsserie vil blive opstillet og taget i brug. 
De anvendte afstande skal før hver prøvedag udmåles med båndmål, målehjul eller laserafstandsmåler. 
 
7.3 
Aspiranten spørges om 1 figur ad gangen. Figuren udpeges for aspiranten og der spørges: “Er skudafstanden forsvarlig til 
“vildtart”? hvorefter tidtagningen starter 
Besvarelse efter udløb af svarfristen (5 sek.) tæller som fejl. Efter hvert punkt orienteres aspiranten om resultatet. 5 af de 6 
afstande skal besvares korrekt.  
 
Følgende afstandsserier benyttes som udgangspunkt: 
 
Serie:   1 2 3 4 5 6 7 8 
 
Punkt:   
Gråand  (max.30)  26 38 26 38 26 38 26 38 
Ræv (max.25)  22 32 32 22 22 32 22 32 
Hare (max.30)  26 26 26 26 38 38 38 38 
Råvildt (max.20)  17 17 26 26 17 17 26 17 
Fasan    (max.30)  38 26 38 38 38 26 38 26 
Grågås (max.25)  32 22 32 22 22 32 32 22 
 
7.4  
Der må ikke anvendes fysiske eller tekniske hjælpemidler til afstandsbedømmelsen, herunder fremstrakte arme, fingre og 
lignende. Benyttes hjælpemidler, er prøven ikke bestået.   
 

8. Skydning til bevægeligt mål 
 
8.1 
Aspiranten får anvist det sted, hvorfra skydningen til lerduer skal foregå, og vedkommende anmodes om at aflade 
haglbøssen og aflevere attrap patronerne. 
 
8.2 
Den prøvesagkyndige gør aspiranten opmærksom på, at der skal skydes til 4 lerduer. 
 
8.3 
Der skal være høreværn til rådighed for aspiranten, men brug heraf er frivillig. Vælger aspiranten at benytte sig af 
høreværnet, kan den prøvesagkyndige tilbyde at holde haglbøssen. På anmodning herom, skal den prøvesagkyndige holde 
haglbøssen. Overlevering af haglbøssen til den prøvesagkyndige betinger ikke, at aspiranten skal kigge gennem løbene før 
skydning. Overdrager aspiranten en lukket haglbøsse eller en åben haglbøsse med patroner, er prøven ikke bestået. 
 
8.4 
Før aspiranter lader haglbøssen, er det tilladt for aspiranten at bringe den i anslag for dermed at afprøve haglbøssens 
længde mv. i forhold til den forestående skudafgivelse.  Sikringen må ikke afprøves. Ved afsikring i denne situation er 
prøven ikke bestået. Sker afprøvningen med ladt haglbøsse, er prøven ikke bestået. 
 
8.5 
Kastemaskinen skal være forsvarligt afskærmet. Duerne kastes bort fra aspiranten som bagduer eller skrå bagduer. 
Kastemaskinens placering samt duernes retning udpeges af den prøvesagkyndige. Skydestandpladsen skal så vidt muligt 
være placeret ved siden af kastemaskinen. I tilfælde, hvor duen går i stykker som følge af selve udkastningen, sikres 
haglbøssen af aspiranten, og der startes forfra med en ny due jf. pkt. 8.6. Vælger aspiranten at skyde til en due der er gået i 
stykker, skal det ske fuldt forsvarligt og tæller i givet fald med som en af 4 duer. 
   
8.6 
Der skal før hvert lerduekast være 2 patroner i haglbøssen, og duerne kastes indenfor 5 sekunder, når aspiranten har meldt 
"klar". Det pointeres over for aspiranten, at der skal siges ”klar”.  Den prøvesagkyndige skal sikre, at aspiranten genlader til 
2 skarpe patroner i haglbøssen. Haglbøssen må først afsikres og bringes i anslag efter klarmelding. Ved afsikring og/eller 
skuldring før klarmelding er prøven ikke bestået. 
 
8.7 
Våbenbehandlingen under skydning til bevægeligt mål skal foregå korrekt som anført i punkt 6.2. Afgives der skud i utide, 
er prøven ikke bestået. 
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Ved "skud i utide" forstås:  
 
at  aspiranten afgiver skud uden selv at ønske det,  
at  haglbøssen ikke er i anslag, Ved "haglbøsse i anslag" skal forstås, at haglbøssens kolbe skal have tydelig kontakt 

til selve skulderen.  
at  der skydes i en væsentlig anden retning end duen,  
at  skuddet udløses via sikringen 
at duen ikke er kommet ud af kastemaskinen, 
at duen har ramt jorden inden skudafgivelse.  
 
8.8 
Afgives der under skydningen 2 skud samtidig, er prøven ikke bestået. 
 
Hvis aspiranten 2 gange ikke formår at afgive skud, er prøven ikke bestået. 
 
8.9          
Efter skydning til 4 lerduer anmoder den prøvesagkyndige om at få haglbøssen overrakt. Haglbøssen skal afleveres åben og 
afladt. Ved aflevering af lukket haglbøsse eller med patroner i kamre er prøven ikke bestået. Aspiranten meddeles prøvens 
resultat, og at den praktiske prøve er slut. 
 

9. Efter prøven 
 
9.1 
Til aspiranter, der består jagtprøven, udleveres folderen "Tillykke med din beståede jagtprøve", som påføres label, 
underskrives og stemples af den prøvesagkyndige som bevis på bestået prøve. 
 
9.2 
Jagtprøveresultatet indtastes af den prøvesagkyndige i jagtportalen hurtigst muligt og senest 2 hverdage efter prøven. 
 
9.3 
Til aspiranter, der enten ikke består den praktiske eller teoretiske del af prøven udleveres folder omhandlende de forhold, 
der gælder for aspiranten. Aspiranten oplyses, at der kan gå op til to dage før prøvens resultat er registreret i jagtportalen. 

 

10. Arkivering m.v. 
 
10.1 
Aspirantlister, prøveskemaer, fuldmagtsblanketter og afstandssedler arkiveres i mindst 5 år på enheden, hvorefter de efter 
bestemmelserne i bekendtgørelse nr. 591 af 26. juni 2003 om offentlige arkivalier og offentlige arkivers virksomhed, 
kasseres. 
 

11. Forhold over for tilskuere  
 
11.1 
Tilskuere bør gives adgang til at overvære jagtprøven 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 påføres tilskuere af aspiranterne. 
      
11.2 
De aspiranter, der dumper til den praktiske prøve, må overvære efterfølgende afprøvning på samme vilkår som andre 
tilskuere. 
 
11.3 
Tilskuere må ikke få kontakt med aspiranter, som endnu ikke har aflagt praktisk prøve. 
 
11.4 
Tilskuere må ikke følge med rundt på den praktiske del af prøven. Tilskuere skal overvære prøven fra et af den 
prøvesagkyndige anvist sted ved banen.  
  

12. Ikrafttræden 
 

12.1 

Instruksen træder i kraft d. 1. januar 2023 og erstatter tidligere instrukser. 


