
 
Huskeliste til jagtprøve 
 
Før prøven skal du: 

• Betale prøvegebyret (310,- kr.). 
• Tilmelde dig en jagtprøve. Hvis du ikke selv vælger en dato, vil du blive tildelt en 

prøvedato. Du kan se din prøvedato på ”Mit jagttegn”. Hvis du på ”Mit jagttegn” oplyser 
mailadresse og melder dig til at få oplysninger pr. mail, vil du få besked, når tildelingen af 
prøven har fundet sted. 

• Sikre dig, at din jagttegnskursuslærer senest kl. 12 dagen inden din jagtprøve har registreret, 
at du har gennemført det obligatoriske jagttegnskursus. Oplysningen ses på ”Mit jagttegn” 
på fanen ”Min profil” under ”Prøver og kurser”. Uden denne registrering vil du ikke få lov 
til at aflægge jagtprøven. 

 
På prøvedagen skal du: 

• Medbringe billedlegitimation med personnummer (f.eks. pas eller kørekort) 
• Hvis du er under 18 år huske, at dine forældre eller værge skal underskrive en 

forældresamtykkeerklæring om, at de er indforstået med, at du aflægger prøven og 
efterfølgende får jagttegn. Du kan finde paradigme til forældresamtykkeerklæring under 
selvbetjeningsfanen på ”Mit jagttegn” eller på www.jagttegn.dk. Den underskrevne 
erklæring skal medbringes til prøven.  

 
Afbud: 
Et evt. afbud til jagtprøven skal foretages senest kl. 12 dagen inden din prøve. Afbud skal ske ved at 
afmelde sig prøven på ”Mit jagttegn”. 
  
Du har ret til at melde afbud til jagtprøven én gang. Efter du har meldt afbud, skal du selv gå ind og 
vælge en ny jagtprøvedato. 
 
Udebliver du fra en jagtprøve uden rettidigt afbud bortfalder din ret til at aflægge prøve i den 
pågældende prøveperiode. Det indbetalte gebyr tilbagebetales ikke. 
 
Du kan finde en kørselsvejledning til prøvestedet på ”Mit jagttegn” under fanen ”Prøver”. 
 
Klagevejledning: 
Du kan klage over den prøvesagkyndiges afgørelse af din prøve, inden 4 uger efter prøvens 
aflæggelse, til Naturstyrelsen, Naturforvaltning, Haraldsgade 53, 2100 København Ø eller på mail 
til jagttegn@nst.dk 
 
 
Miljø- og Fødevareministeriet 
Naturstyrelsen 
Haraldsgade 53 
2100 København Ø 
Tlf. 72 54 24 24 (9-12) 
E-mail: jagttegn@nst.dk 
 


