
JAGTTEGNSUNDERVISNING 
 

       JAGTTEGN 
 
 
UNDERVISNING    

  
LOF tilbyder undervisning i jagttegn i perioden 18. november 2019 til 12. april 2020 
  
Kursusindhold: 16 mandage med teoriunder på Hadsund Skole inkl. besøg på Hadsund Skydebane 
   1 mandag med efterbehandling af vildt på Lille Vildmosecentret 

   3 søndage med skydning og afstandsbedømmelse på Havndal Skydebane  
    

Teoriundervisning er 14 mandage kl. 19.00-21.30 på Hadsund Skole.  
Besøg på Hadsund Skydebane er 2 mandage kl. 18.00-21.00. 
Efterbehandling vaf vildt er 1 mandag kl. 18.00-21.00 på Lille Vildmosecentret. 
Skydning og afstandsbedømmelser er 2-3 søndage kl. 09.00-14.00 på Havndal Skydebane. 

 
 
For at aspiranter kan gå til jagtprøve skal de gennemføre følgende: 
 

• deltagelse i 15 obligatoriske teorilektioner - 5 mandage kl. 19.00-21.30 
• deltagelse i minimum 2 søndage på skydebanen - 2 søndage kl. 09.00-14.00  

 
 

Deltagelse i de obligatoriske lektioner og fremmøde på skydebanen giver aspiranten 
et godkendt våbenkursus, hvilket kræves for at kunne gå op til jagtprøve og få jagttegn. 

 
 
Kursets øvrige lektioner er frivillige, men det forventes at aspiranten laver en hel del hjemmearbejde, 
fx læser i bogen, øver opgaver via pc og øver afstandsbedømmelse i det fri. 
Jagttegnslæreren sørger for indkøb af lerduer og patroner samt udlån af våben under kurset. 
 
 
ØKONOMI 
 
Jagttegnskurset koster 2.100 kr. - tilmelding og betaling til LOF via lof.dk/mariagerfjord-rebild eller på 
mobil 2447 9969  
 
Foruden kursusafgiften skal aspiranten forvente følgende udgifter: 
 

• undervisningsmateriale – bog og lovsamling koster – pris: 600 kr. 
• lerduer og patroner på skydebanen – lerduer og 50 patroner – pris: 200 kr. 
• frivillig jagtprøve – afholdes i weekender i perioden 15/3-15/4 - pris: 100 kr. 
• endelig jagtprøve – afholdes på hverdage i perioden 15/4-30/6 - pris: 310 kr. 

 
Aspiranten sørger selv for transport til og fra undervisning og skydebane.  
På skydebanen kan der købes frokost – grillpølser og sodavand. 
 
Efter bestået jagtprøve kommer udgifter til køb af våben, træning på skydebanen og haglskydeprøve. 
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”MIT JAGTTEGN” PÅ INTERNETTET 
 
Alle aspiranter skal have et NemID. 
 
Aspiranten kan og skal se alle relevante oplysninger om deres jagtprøve på ”Mit jagttegn”. 
Aspiranten skal logge på med NemID via www.jagttegn.dk. 
 
Aspiranten kan på ”Mit jagttegn”: 

• betale og tilmelde sig jagtprøven 
• kontrollere om aspiranten har gennemført våbenkursusdel 
• finde kørselsvejledning til jagtprøven 
• finde formular til forældreunderskrift for aspiranter under 18 år 

 
Jagtprøver afholdes på hverdage i perioden 15. april – 30. juni 2019. 

  
Personer under 16 år kan tilmelde sig jagtprøven, såfremt de fylder 16 år i prøveåret. 
Personer under 18 år skal medbringe formularen med forældremyndighedens underskrift på, at 
jagtprøven aflægges, og man er indforstået med de rettigheder, jagttegnet giver efter våbenloven. 

 
Gebyr for deltagelse i jagtprøve er 310 kr. – betales via ”Mit jagttegn” senest 15. marts 2020  
 
Aspiranten er selv ansvarlig for transport, tilmelding og betaling til jagtprøven. 
Alle aspiranter skal legitimere sig med fotolegitimation i forbindelse med jagtprøven. 
 
 
VIGTIGE DATOER 
 

• 18. november 2019 starter jagttegnskurset – mød op kl. 19.00 på Hadsund Skole 
• senest 14. februar 2020 skal jagttegnslæreren indberette aspiranter til jagtprøve 
• senest 15. marts 2020 skal aspiranten indbetale gebyr (310kr.) for jagtprøven via ”Mit jagttegn” 
• i perioden 1. marts til 20. marts 2020 skal aspiranten tilmelde sig jagtprøven via ”Mit jagttegn” 

 
Aspiranten skal indbetale jagtprøvegebyr på 310 kr. – derefter vises en liste over datoer for jagtprøver. 
Dato for jagtprøve vælges efter først til mølle-princippet (men først efter der er betalt jagtprøvegebyr). 
 
Hvis aspiranten ikke betaler jagtprøvegebyr, så kan der ikke vælges en jagtprøvedato. 
Aspiranter, der ikke selv vælger en jagtprøvedato, får tildelt en jagtprøvedato.  
 
 
BESTÅET JAGTPRØVE – HVAD SÅ? 
Bestået jagtprøve betyder at aspiranten kan indløse gyldigt jagttegn (koster 530 kr. årligt). 
Med et gyldigt jagttegn kan aspiranten købe sit eget våben og våbenskab samt træne på skydebanen. 
 

Før aspiranten må gå på jagt skal der aflægges en haglskydeprøve. 
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LEKTIONSPLAN  
 
  

Dato Tid Lektion Bemærkning  

18.11.19 
 

19-21.30 Intro til kursus og undervisningsmateriale 
Love og bekendtgørelser m.v. 

Bog + lovsamling + internet 
Lovsamling: side 6-22 

 

25.11.19 
 

19-21.30 Love og bekendtgørelser m.v. 
Biologi og vildtkendskab - vildtbiologi 

Lovsamling: side 22-68 
Bog: kapitel 2 side 11-26 

 

02.12.19 
 

19-21.30 Love og bekendtgørelser m.v. 
Biologi/vildtkendskab, pattedyr - gnavere 

Lovsamling: side 68-148 
Bog: kapitel 4 side 138-145 

 

09.12.19 
 

19-21.30 Lovsamling: fødevarehygiejne 
Biologi/vildtkendskab, pattedyr – rovdyr 

Lovsamling: side 149-151 
Bog: kapitel 4 side 165-182 

 

16.12.19 19-21.30 Biologi/vildtkendskab, pattedyr – hjortevildt 
Repetition af love og bekendtgørelser 

Bog: kapitel 4 side 146-164 
Lovsamling side 6-151 

 

UGE 52  JULEFERIE 
 

   

06.01.20 
 

19-21.30 Biologi og vildtkendskab – fugle 
Administration af jagt og vildtforvaltning 

Bog: kapitel 4 side 37-85 
Bog: kapitel 5 side 183-198 

 

13.01.20 
 

19-21.30 Biologi og vildtkendskab – fugle 
Repetition af biologi og vildtkendskab 

Bog: kapitel 4 side 86-137 
Bog: kapitel 2 og 4 

 

20.01.20 
 

19-21.30 Haglgevær – ammunition, håndtering og 
sikkerhed (obligatorisk) 

Bog: kapitel 8 side 267-288  
Bog: kapitel 8 side 310-314 

 

27.01.20 
 

19-21.30 Riffel -  ammunition, håndtering og 
sikkerhed (obligatorisk) 

Bog: kapitel 8 side 289-309  

03.02.20 
 

19-21.30 Repetition af haglbøsse og riffel 
Repetition af jagtloven og vildtkendskab 

Bog: kapitel 2 + 4 + 8 
Lovsamling: side 6-151 

 

UGE 7  VINTERFERIE 
 

  

17.02.20 
 

19-21.30 Jagthunde og jagtformer (obligatorisk) 
 

Bog: kapitel 7 side 245-266 
Bog: kapitel 9 side 315-370 

 

24.02.20 19-21.30 Natur- og vildtpleje (obligatorisk) 
Skydeteknik 

Bog: kapitel 3 side 27-36 
Bog: kapitel 6 side 199-244 

 

02.03.20 
 

19-22.00 Besøg hos MB Jagt i Hobro 
Vi mødes kl. 18.50 ved MB Jagt 

Erhvervsparken 11 
9500 Hobro 

 

09.03.20 
 

19-21.30 Sikkerhed og jægerhåndværk  
Skydeteknik (obligatorisk) 

Bog: kapitel 10 side 371-416  

 

Kurset gør aspiranten klar til at gå til jagtprøve og få jagttegn. 
 

Lektioner markeret med rødt er obligatoriske, for at få et godkendt våbenkursusbevis. 
 

Godkendt våbenkursusbevis er en forudsætning for at kunne gå op til jagtprøve. 
 

Alle aspiranter skal minimum skyde 50 skud fordelt på minimum 2 dage på skydebanen. 
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LEKTIONSPLAN  
 
  

Dato Tid Lektion Bemærkning  

16.03.20 
 

18-21.00 Fremvisning af Nordjysk Jagtcenter 
Afstandsbedømmelse og jagtbane 

Hadsund Skydebane 
Skydebanevej 1, Hadsund 

 

22.03.20 
søndag 

09-14.00 Havndal Skydebane (obligatorisk) 
Pris: 100 kr. for 25 patroner inkl. lerduer 

Havndal Skydebane 
Brunengevej 4, Havndal 

 

23.03.20 
 

18-21.00 Besøg af schweisshund + fører 
Oplæg om anskydning og påkørsel af vildt 

Hadsund Skydebane 
Skydebanevej 1, Hadsund 

 

29.03.20 
søndag 

09-14.00 Havndal Skydebane (obligatorisk) 
Pris: 100 kr. for 25 patroner inkl. lerduer 

Havndal Skydebane 
Brunengevej 4, Havndal 

 

30.03.20 
 

18-21.00 Efterbehandling af vildt 
Flåning af vildt - grill til smagsprøver  

Lille Vildmosecentret 
Birkesøvej 16, Storvorde 

 

05.04.20 
søndag 

09-14.00 Havndal Skydebane (obligatorisk) 
Pris: 100 kr. for 25 patroner inkl. lerduer 

Havndal Skydebane  
Brunengevej 4, Havndal 

 

12.04.20 
søndag 

 Frivillig jagtprøve - Nordjysk Jagtcenter 
Prøvegebyr: 100 kr.  

Alle bør deltage i min. én 
frivillig jagtprøve. 

 

   
 

  

16/4 til 
30/6 

 Jagtprøve - prøvegebyr 310 kr. 
Tilmelding via ”Mit jagttegn”  

Knæk og bræk  

 
 

Kurset gør aspiranten klar til at gå til jagtprøve og få jagttegn. 
 

For at kunne gå til jagtprøve skal aspiranten deltage i de obligatoriske lektioner  
og 

deltage minimum 2 dage på skydebanen med afstandsbedømmelse og skydning. 
 
 

Kursets øvrige lektioner er frivillige, men det forventes at aspiranten laver en hel del hjemmearbejde, 
både læser i bogen, øver opgaver via pc og øver afstandsbedømmelse i det fri. 

 
Kurset afsluttes med en frivillig jagtprøve, som optakt til den endelig jagtprøve. 

 
 

Efter bestået jagtprøve tilsendes et girokort med jagttegnsafgift på 530 kr.  
Efter bestået jagtprøve kan aspiranten erhverve et jagtgevær og træne med dette på skydebanen. 

 
 

Efter jagtprøven og før aspiranten kan gå på jagt, skal aspiranten bestå en skydeprøve med haglgevær. 
 
 

KNÆK & BRÆK 
Jakob Konnerup, LOF Jagttegns underviser 


