
 

STADT FLENSBURG 

DIE OBERBÜRGERMEISTERIN 

 

 
Einwohnerservice, Schutz und Ordnung 
Ordnungsverwaltung 
 

 
24931 Flensburg 
waffen-jagdbehoerde@flensburg.de 

På grund af udbruddet af afrikansk svinepest i Tyskland udstedes der ingen jagtlicenser for 
andre føderale stater. Jagttilladelser godkendes kun, hvis du har en invitation, en tilladelse 
eller en lejekontrakt til et jagt- / jagtområde i Slesvig-Holsten! 

Ansøgning til udstedelse/forlængelse af jagttegn til udlændinge 

 1 år 90,00 €     14-dage 35,00 € startende _______________ (Startato) 

Efternavn 
 

 

evt pigenavn (= født) 
 

 

Fornavne (+mellemnavn) 
 

 

Fødselsdato + Fødested (By / Stat) 
 

 

Nationalitet 
 

 Danmark   Norge  Sverige 
 andre:____________________________ 

Adresse: 
vej, nummer 
postnummer, by 

 

Stat  Danmark   Norge  Sverige 

Email-Adresse 
 

 

 
 Jeg er i de sidste fem år ikke blevet dømt for en forbrydelse 
 Der er ikke rejst sigtelse imod mig fra anklagemyndigheden og jeg er ikke sigtet i en igangværende 

 straffeproces 
 Jeg er i de sidste to år ikke idømt bøde på mere end 500,00 EUR for overtrædelse af følgede love: 

Waffengesetz og Sprengstoffgesetz, Kriegswaffenkontrollgesetz, Bundesjagtgesetz 
 Jeg er fuldt ud myndigt og er ikke afhængig af alkohol eller rusmidler. 
 Jeg forsikrer at der ikke foreligger fysiske eller psykiske mén som er egnet til at nægte mig udstedelsen  

 af jagttegn (fx. alvorlig synsnedsættelse, hjernesår, alvorlige hjerte- og blodkredsløbssygdomme,  
 anfaldslidelser, alvorlig hørenedsættelse, døvhed, amputationer, lammelser mm.) 
 
Følgende skal vedlægges ansøgningen:  

☐ Kopi af pas ☐ Kopi af dansk, norsk eller svensk jagttegn  

☐ Tysk jagttegnshæfte eller aktuelt biometrisk pasfoto  

☐ Dokumentation for tegning af tysk jagt-ansvarsforsikring  

☐ Kvittering over betaling af jagt-ansvarsforsikring  

☐ Gebyr på 90,00 € oder 35,00 € skal vedlægges som kontanter  

☐ Skriftlig invitation, tilladelse eller lejekontrakt for jagt / jagtområdet i Slesvig-Holsten  
 
Orientering om databeskyttelse:  
Våbenmyndigheden er berettiget til at indhente informationer angående pålidelighed og egnethed med hen-
syn til §17 Bundesjagdgesetz og §§ 5 og 6 Waffengesetz hos følgende myndigheder: Tysk forbundsregister 
for forbrydelser, anklagemyndighedernes centrale sagsregister og efterretningstjenesten.  
 
Obs:  
Processen kan tage op til otte uger. Ikke fuldstændige ansøgninger bearbejdes ikke og sendt tilbage. 
 
 
________________________   ________________________________________________ 
(Datum)     (eigenhändige Unterschrift des Antragstellers) 


