
 
Jagttegnsundervisning 

 

Teori Weekendhold 
Del 1. og Del 2. 

Hotel Office Valby 

Høffdingsvej 34 

2500 Valby 

Tlf. 20687752 

 

Bøgerne Jagttegn og Lovgivning købes HER 

Og giver adgang til prøver, lydbøger og film. 

 

Der skal læses op på materiale før hver 

undervisning, følg kursusplanen.

http://jagttegn.scanprint.dk/pi/Jagttegn-2-rev-Udgave-Lovsamling-2016-17_2508965_99139.aspx


 

 

Lørdag 

Del. 1 

kl. 10:00 til 12:30 

Kapitel 1 - side 7 til og med 10. 

www.jagtproeven.dk/ Jagttegn.dk / Jagttegnsprøven 

Tilmelding til skydeteknik / Afstandsbedømmelse 

Kapitel 2 - side 11 til og med 22.  

Vildtbiologi og Vildtsygdomme 

 

Lørdag 

Del. 1 

kl. 13:00 til 16:00 

Kapitel 8 - side 265 til og med 278.  

Haglgevær og patroner, sikkerhedsregler 

Kapitel 8 - side 287 til og med 312.  

Riffel 

Kapitel 4 - side 55 til og med 67.  

Svømmeænder 

Kapitel 4 - side 68 til og med 81.  

Dykænder 

Søndag 

Del. 1 

kl. 10:00 til 12:30 

Kapitel 3 - side 23 til og med 32.  

Naturen – landbrug, skovbrug, naturtyper. 

Kapitel 4 - side 33 til og med 54. 

Skarver, Hejrer, Gæs, 

Søndag 

Del. 1 

kl. 13:00 til 16:00 

Kapitel 6 - side 195 til og med 242.  

Natur- og Vildtpleje 

Kapitel 4 - side 142 til og med 160.  

Hovdyr, klovbærende vildt 

Lørdag 

Del. 2 

kl. 10:00 til 12:30 

Kapitel 5 - side 179 til og med 194.  

Administration af jagt og vildtforvaltning 

 

Lørdag 

Del. 2 

kl. 13:00 til 16:00 

Lovgivning, al tekst der har lyserød baggrund. 

Lov om Jagt- og Vildtforvaltning 

  

http://www.jagtproeven.dk/
http://svana.dk/jagt/jagttegn/
http://www.jagtproeven.dk/test.aspx
http://jagttegnkurser.dk/skydning
http://jagttegnkurser.dk/produkt/afstandsbed%C3%B8mmelse-med-v%C3%A5benh%C3%A5ndtering
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Søndag 

Del. 2 

kl. 10:00 til 12:30 

 

 

Kapitel 7 - side 243 til og med 264.  

Jagthunde 

Kapitel 10 - side 369 til og med 400.  

Sikkerhed og Jægerhåndværk 

Kapitel 4 - side 120 til og med 133. 

Duer, rovfugle. 

Søndag 

Del. 2 

kl. 13:00 til 16:00 

Kapitel 9 - side 313 til og med 368.  

Jagtformer 

Kapitel 4 - side 82 til og med 106. 

Skalleslugere, mågefugle, vandhøns, vadefugle 

Kapitel 4 - side 106 til og med 119. 

Fasaner, krager 

 

 

 

Udover selve teoriundervisningen skal du: 

deltage i minimum 2 skydetimer som bestilles her: https://jagttegnkurser.dk/skydning tiderne er efter 

først-til-mølle princippet. 4 – 6 gange anbefales. 

deltage i minimum 1 gang afstandsbedømmelse som bestilles her: 

https://jagttegnkurser.dk/jagttegn/afstand 4 gange anbefales. 

Tjek guiden HER  

Hvis du er uheldig at ingen af tiderne passer dig, skal du kontakte mig pr. telefon. 

Der vil blive afholdt et gratis våbenkursus hos Jagtuniverset i Glostrup. Dette tilbud er udover pensum 

og gives, så alle har mulighed for, at se og røre ved forskellige våbentyper. Terje fortæller og deler ud af 

sin viden og svarer på spørgsmål. Der vil ud over dette være nogle gode tilbud som også gælder når 

jagttegnet er i hus. 

Datoer for dette kursus: 22/03, 27/03 eller 05/04. 

Tilmelding kan ske her: https://jagttegnkurser.dk/v-benkursus-jagtuniverset 

 

  

 

 

https://jagttegnkurser.dk/skydning
https://jagttegnkurser.dk/jagttegn/afstand
https://jagttegnkurser.dk/jagttegn/afstandbed%C3%B8mmelse-med-v%C3%A5benh%C3%A5ndtering
https://jagttegnkurser.dk/v-benkursus-jagtuniverset
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Herunder finder du lidt information som skal læses nøje og noget der også skal tages action på: 

1. Inden 12. februar skal JagttegnKurser.dk have alle oplysninger på deltagende kursister, dette 
gælder også cpr. nr. som skal bruges til indberetning hos Naturstyrelsen ”Svana”. 
 

2. Hvis du ikke allerede har logget dig ind på jagttegnkurser.dk, skal du gøre det, så du får adgang 
til informationer, skydetider, prøver og film. Ring hvis du ikke har et login. 
 

3. Inden d. 15. marts skal der være betalt for jagtprøven. 
 

4. Du betaler og tilmelder dig via dette link: http://svana.dk/jagt/jagttegn/ tryk på MIT 
JAGTTEGN og log ind med NEM ID. 
 

5. Mellem d. 1. og 20. marts skal du have valgt en jagtprøve dato. Min anbefaling er, at finde en 
jagtprøve ca. 2 til 3 uger efter sidste kursusdag er afsluttet.  

 

6. Du betaler og tilmelder dig via dette link: http://svana.dk/jagt/jagttegn/ tryk på MIT 
JAGTTEGN og log ind med NEM ID. 
 

7. Bestilt bøger til undervisningen. Bogen Jagttegn og lovsamling kan købes via dette link: 
http://jagttegn.scanprint.dk/pi/Jagttegn-2-rev-Udgave-Lovsamling-2016-
17_2508965_99139.aspx 
 

8. Følg kursusplanen og læs pensum før kursusdag, du finder kursusplanen her: 
https://jagttegnkurser.dk/artikel/kursusplaner 

Forårsprøven jagttegn 

(Prøveperiode 15. april - 30. juni) 

 

Vigtige datoer:  Link til oversigten  

Hvem Hvad Hvornår 

Jagttegnskursuslæreren Indberetning af aspiranter (periode) 1. januar til 14. februar 

Aspiranten Indbetaling af jagtprøvegebyr (senest) 15. marts 

Jagttegnskursuslæreren  
Notere gennemført jagttegnskursus for 
aspiranten 

Løbende efter 
afslutning af kurset 

Aspiranten 

Sikre sig notering af gennemført 
jagttegnskursus under Min profil på Mit 
jagttegn 

Umiddelbart efter 
kursets afholdelse 

Aspiranten 
Tilmelding til jagtprøve på Mit jagttegn 
(periode) 

1. marts til 20. marts 

Naturstyrelsen 

Tildeler jagtprøvedatoer til betalende 
aspiranter, der ikke selv har tilmeldt sig 
(periode)  

21. marts til 30. marts 

Aspiranten 
Kontrollere hvilken dato for jagtprøve, 
Naturstyrelsen har tildelt 

31. marts 

http://svana.dk/jagt/jagttegn/
http://svana.dk/jagt/jagttegn/
http://jagttegn.scanprint.dk/pi/Jagttegn-2-rev-Udgave-Lovsamling-2016-17_2508965_99139.aspx
http://jagttegn.scanprint.dk/pi/Jagttegn-2-rev-Udgave-Lovsamling-2016-17_2508965_99139.aspx
https://jagttegnkurser.dk/artikel/kursusplaner
http://jagttegnkurser.dk/vigtige-datoer

