
 

1 
 

 

Danske Herregaardsjægere - Uddannelsesregulativ 

 

Indholdsfortegnelse 
Kapitel 1  Grundprincipper ...................................................................................................1 

Kapitel 2  Læremesteren .....................................................................................................2 

Kapitel 3  Eleven ...............................................................................................................3 

Kapitel 4  Arbejdsbog .........................................................................................................4 

Kapitel 5  Egnethedsprøve ...................................................................................................4 

Kapitel 6  Afskedigelse af eleven ...........................................................................................5 

Kapitel 7  Vildtforvalterkursus. .............................................................................................5 

Kapitel 8  Ankeinstans. .......................................................................................................6 

Kapitel 9  Dispensation .......................................................................................................6 

Kapitel 10  Regulativ fortolkning ...........................................................................................6 

Kapitel 11  Ikrafttræden .....................................................................................................7 

Bilag A Uddannelsesaftale 

Bilag B Egnetheds udtalelse 

Bilag C Lærestedsaftale 

Bilag D Liste over AMU 

 

 

Kapitel 1 
Grundprincipper 

§ 1 Enhver, der uddanner herregaardsjægerelever, skal godkendes som læremester af elevudvalget. 

Stk. 2. Som læremester for herregaardsjægerelever kan kun godkendes aktive medlemmer af foreningen 

Danske Herregaardsjægere: 

1.  Der er fuldtidsansat som Herregaardsjægere. 

2.  Der er indforstået med at drage omsorg for elevens ve og vel. 

3.  Der ved sin viden, kunnen og personlige egenskaber er egnet som læremester. 

4.  Der har rådighed over et jagtrevir, eller på anden egner sig til en fyldestgørende 

uddannelse af herregaardsjægerelever. 
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Kapitel 2 
Læremesteren 

§ 2 Godkendte læremestre er forpligtet til: 

1.  Kun at uddanne herregaardsjægerelever, der er godkendt af elevudvalget herunder 

 elever indstillet af det svenske Viltmästareförbundet. 

2.  At indgå skriftlig uddannelsesaftale med eleven, der findes i bilag A. Uddannelsesaftale 

 indgås før elevens tiltrædelse, og sendes til Danmarks Jægerforbunds elevadministrations. 

3.  Under uddannelsen samvittighedsfuldt at forholde sig efter bestemmelserne om 

 uddannelsen og overholde de i bilag A nævnte love. 

4.  At yde eleven tarifmæssig løn, der er fastsat af elevudvalget.       

5.  At yde eleven frit patronforbrug på lærestedet. 

6.  At yde eleven fri transportmulighed til arbejdsbrug. Enten: Cykel, knallert eller andet 

 motorkøretøj og afholde udgifterne til drift og vedligeholdelse af disse. 

7.  At udfærdige en skriftlig udtalelse til eleven straks ved dennes fratrædelse. 

8.  At deltage i kurser/efteruddannelse/elevekskursioner indkaldt af elevudvalget. 

 

Stk. 2. Ansøgning om godkendelse som læremester skal fremsendes til elevudvalgets formand 

Ansøgningsskema bilag C skal anvendes. 

Ansøgningen skal vedlægges følgende dokumentation: 

1.  Ansøgningsbegrundelse. 

2.  Gyldigt bevis som aktivt medlem af foreningen Danske Herregaardsjægere. 

 

Stk. 3. Når en læremester godkendes til at have elev, er der en prøveperiode på 1 år, hvorefter 

elevudvalget forbeholder sig retten til at evaluere på læremesteren. Godkendelsen har kun gyldighed så 

længe, læremesteren er ansat ved det pågældende jagtvæsen. Ved ansættelse på et andet jagtvæsen 

skal der på ny ansøges om godkendelse som læremester. 

 

Stk. 4. Godkendelse som læremester skal fratages hvis: 

1.  Forudsætningerne for godkendelsen ikke længere er til stede. 

2.  Læremesteren ikke opfylder sine forpligtelser. 

3.  Uddannelse af eleven ikke svarer til berettigede krav. 

4.  Hvis tungtvejende omstændigheder bliver bekendt, som udelukker aktivt medlemskab i 

 foreningen Danske Herregaardsjægere. 

5.  Hvis læremesteren ansætter elever, der ikke er godkendt af elevudvalget. 
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Stk. 5. Læremesteren må som hovedregel kun uddanne én elev ad gangen. Undtagelse fra denne regel 

kræver elevudvalgets enstemmige tilslutning. Det er dog muligt, at have en elev og en praktikant 

samtidig. Forudsat, at eleven er en Herregaardsjægerelev. 

 

Kapitel 3 
Eleven 

§3 De der ønsker at starte som Herregaardsjægerelever, skal have gennemført minimum 12 ugers praktik 

på et af elevudvalgets godkendte praktiksteder samt Vildtforvaltningsskolen, Danmarks jægerforbunds 

grundforløb.  

 

Stk.2. Eleven bliver henvist til lærestederne gennem Vildtforvaltningsskolen/elevudvalget. Eleven kan selv 

kontakte lærestederne og træffe aftale om ansættelse. 

 

Stk. 3. Ved indgåelse af aftale om ansættelse indgås skriftlig uddannelsesaftale med læremesteren, der 

findes i bilag A. Uddannelsesaftale indgås før elevens tiltrædelse, og sendes til Danmarks Jægerforbunds 

elevadministration  

 

Stk.4. Uddannelsen, der kun kan opnås hos godkendte læremestre, har en varighed af min. 12 ugers 

praktik og Danmarks jægerforbundsgrundforløb samt 3års praktik på tre forskellige læresteder. 

Uddannelsen afsluttes med ca. 9 måneder på Vildtforvaltningsskolen Kalø. Vildforvalteruddannelsen 

afholdes kun i ulige årstal. 

 

Stk. 4a. Herregaardsjægerelever skal opfylde elevudvalgets kriterie:  

Minimum 2 år med opdræt af mindst fasaner 3000 årligt og mindst 1 år med avlsfugle i Danmark. Eleven 

kan herudover lave aftale med eks. udenlandske læresteder, godkendt af elevudvalget. 

 

Stk. 6. Ved udløb af elevens første elevår, skal læremesteren indsende en egnethedsudtalelse, bilag C, til 

elevudvalget til brug ved egnethedsprøve for 1. års elever. 

 

Stk. 7. Har eleven en sygdomsperiode eller anden godkendt fravær af længere varighed end 1 måned, 

forlænges den samlede læretid tilsvarende. 

 

Stk. 8. Eleven skal hvert år deltage i en elevekskursion som tilrettelægges af elevudvalget. 

Elevekskursionen skal formidle en sammenfattende fremstilling af skyttens væsentligste arbejdsområder 

og skal give eleverne lejlighed til fælles diskussion under faglig ledelse. Rejse- og fortæringsudgifter i 

forbindelse med ekskursionen afholdes af lærestederne. 

Stk. 9. Eleven skal selv holde sig med: 

1.  Nødvendige jagtvåben, dvs. haglgevær og riffel. 

2.  Arbejdstøj. (dog ikke sikkerhedsrelateret påklædning) 
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Kapitel 4 
Arbejdsbog 

§ 4 Eleven skal under hele elevtiden føre en arbejdsbog. 

I denne skal eleven gøre notater om vigtige ting vedrørende arbejdet, samt alle iagttagelser af interesse, 

evt. suppleret med billeder/tegninger af faglig art. 

Bogen skal, én gang månedligt, forelægges til underskrift og godkendelse af læremesteren, samt 

forelægges elevudvalget ved egnethedsprøven og ved elevekskursionerne. 

Stk. 2. Arbejdsbogen laves nemmest i et ringbind. Opbygning af arbejdsbog, disponering og emner, 

gennemgås under grundforløbet på Vildtforvaltningsskolen. 

 

Kapitel 5 
Egnethedsudtalelse 

§ 5 Én gang om året afholdes der en egnethedsprøve for elever, der er færdige med deres første elevår. 

Det er en betingelse, at man består denne prøve. Elever, der ikke består prøven kan gå om én gang. 

Elever, der ikke består anden gang kan ikke fortsætte deres uddannelse til Herregaardsjæger. 

 

Stk. 2. Prøven afholdes normalt i første halvdel af januar. 

 

Stk. 3. Indkaldelse til prøven sker gennem elevudvalget. 

 

Stk. 4. Rejse- og fortæringsudgifter i forbindelse med prøven afholdes af lærestedet. 

 

Stk. 5. Prøvens resultater meddeles eleven og læremester skriftligt inden for få dage efter prøvens 

afholdelse. 

 

Stk. 6. Resultatet af egnethedsprøven har tre gradueringer: 

1.  Egnethedsprøve er bestået. Eleven kan fortsætte sin normale uddannelse. 

2.  Egnethedsprøve er ikke bestået. Eleven findes ikke egnet, men kan gøre første elevår om 

 og komme til en ny egnethedsprøve. 

3.  Egnethedsprøve er ikke bestået. Eleven kan ikke fortsætte sin uddannelse til 

 Herregaardsjæger. 

Stk. 7. Prøveudvalget består af elevudvalget og kan suppleres med uddannelsesansvarlige af 

Vildtforvaltningsskolen eller en repræsentant for lærerstaben ved skolen eller bestyrelsesmedlemmer fra 

Danske Herregaardsjægere. 
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Prøveudvalget skal til internt brug underskrive en liste, der indeholder bedømmelsen af elevernes 

præstationer i de enkelte discipliner. 

 

Stk. 8. Til bedømmelse ved egnethedsprøven indgår følgende discipliner: 

1.  Egnethedsudtalelse fra læremesteren, Bilag B. Denne sendes pr. mail til Elevudvalget 

 formand. Arbejdsbogen, som tilsendes til elevudvalget inden prøven. Indkaldelse af 

 arbejdsbogen kommer sammen med indkaldelse til prøven. 

2.  Skriftlig jagtprøve. 

3.  Jagtsti med planter dyr og andre relevante emner. 

4.  Mundtlig overhøring. 

5.  Strejfning af en ræv. Denne skal ikke tanes og skrabes. 

 

Kapitel 6 
Afskedigelse af eleven 

§ 6 Læremesterens afskedigelse af eleven, skal meddeles eleven eller dennes juridiske stedfortræder 

skriftligt med angivelse af afskedigelsesgrund. 

Stk. 2. Afskedigelse skal ske hvis: 

1.  Eleven ikke består egnethedsprøven, jf. § 5, stk. 6, punkt 3. 

2.  Eleven i løbet af læretiden viser sig uegnet til en løbebane som herregårdsjæger. 

3.  Eleven i løbet af læretiden udviser manglende evner, lyst og interesse for faget. 

 

Kapitel 7 
Skoleophold på uddannelsen, Herregaardsjæger og Vildtforvalter.  

§ 7 Den teoretiske del af uddannelsen gennemføres i samarbejde med Vildtforvaltningsskolen, Danmarks 

Jægerforbund.  

Stk. 1. Efter gennemførelse af praktik på min. 3 mdr. gennemføres det grundlæggende 1. skoleophold på 3 

mdr.  

Eleven skal herefter årligt gennemføre 14 dages uddannelse på Vildtforvaltningsskolen i løbet af de 3 

elevår. Derudover skal eleven gennemføre 14 dages arbejdsmarkedsuddannelse i kompetencefag, på de 

relevante anviste uddannelsesinstitutioner. Jf.  bilag D. 

Efter min. 3 års elevtid skal eleven gennemgå vildtforvalteruddannelsen af ca. 9 måneders varighed.  

Stk. 2. Adgangskravene for at søge optagelse på Vildtforvalteruddannelsen er, at egnethedsprøven efter 

første elevår er bestået, og eleven har gennemgået min. 3 års elevtid, samt har 3 godkendte 

arbejdsbøger. 

Eleven skal have gennemført de obligatoriske 1.-2. og 3. skoleophold på Vildtforvaltningsskolen samt den 

supplerende faglige uddannelse som arbejdsmarkedsuddannelse jf. bilag D. 
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Kapitel 8 
Økonomi under uddannelsen 

 

Stk. 1. Eleven får løn under hele uddannelsen, herunder under kortere uddannelsesperioder der afvikles 

under dennes læretid.  Der stilles bolig til rådighed for eleven. Eleven får månedsløn jf. nedenstående 

stk. 2. samt feriegodtgørelse jf. reglerne i ferieloven. 

Stk. 2. For elever der har indgået en uddannelsesaftale aflønnes der efter gældende elevlønninger: 

1. årselever: Kr. 13.500,- pr. måned. 

2. årselever: Kr. 14.000,- pr. måned. 

3. årselever: kr. 14.500,- pr. måned.  

Stk. 3. For praktikanter der har indgået en praktikaftale aflønnes der efter gældende praktiklønninger: 

Praktikant Kr. 8000,- pr. måned. 

Stk. 4. Læresteder og praktiksteder skal indbetale et beløb til Danske Herregaardsjægeres 

uddannelsesfond. Beløbet udgøres af følgende poster: 

Alle lærersteder indbetaler et startgebyr på Kr. 10.000,- Herefter betales et mdl. uddannelsesgebyr på Kr. 

1500.- i alt Kr. 18.000.- årligt. 

Alle praktiksteder indbetaler et startgebyr på Kr. 5.000,- Herefter betales et mdl. uddannelsesgebyr på 

Kr. 3000.-  

Stk. 5. Udgifterne til ophold, forplejning og undervisningsmaterialer på Vildtforvaltningsskolen betales af 

eleven selv. Det er muligt under opholdene at søge statens uddannelsesstøtte.  

Kapitel 9 
Ankeinstans 

§ 8 De af elevudvalget trufne afgørelser, kan af eleven og / eller læremester ankes, senest 10 dage efter 

modtagelsen. Anken skal være begrundet skriftligt og sendes til formanden for foreningen Danske 

Herregaardsjægere. Bestyrelsen vil derefter tage anken op til vurdering og træffe den endelige afgørelse. 

 

Kapitel 10 
Dispensation 

§ 9 Mulighed for dispensation fra ordlyden af teksten i § 1, § 3 og § 7i disse regulativer, kan kun 

undtagelsesvis finde sted, og kun ved elevudvalgets enstemmige tilslutning. 

 

Kapitel 11 
Regulativ-fortolkning 

§ 10 Spørgsmål om disse regulativers fortolkning og anvendelse afgøres i tvivlstilfælde af elevudvalget. 
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Kapitel 12 
Ikrafttrædelse 

§ 11 Regulativerne blev oprettet med virkning fra 1. september 1984. 

Revideret og vedtaget på foreningens generalforsamling i marts 1992. 

Vedtaget på foreningens generalforsamling d.27. februar 1996. 

Revideret og vedtaget på foreningens generalforsamling d. 3. marts 1999. 

Revideret og vedtaget på foreningens generalforsamling i marts 2001. 

Revideret og vedtaget af bestyrelsen og elevudvalget september 2010. 

Revideret og vedtaget af bestyrelsen og elevudvalget marts 2019. 


