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Kapitel 1 
Grundprincipper 

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

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 vis 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 uddannelsesudvalget 
herunder elever indstillet af det svenske Viltmästareförbundet. 

 

2. At indgå skriftlig uddannelsesaftale med eleven, der findes på foreningens hjemmeside. 
Uddannelsesaftale indgås før elevens tiltrædelse, og sendes til Paw Helms 
paw@phhelms.dk 

3. Under uddannelsen samvittighedsfuldt at forholde sig efter bestemmelserne om 
uddannelsen og overholde kontraktens love. 

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

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 uddannelsesudvalget. 
 
 

Stk. 2. Ansøgning om godkendelse som læremester skal fremsendes til uddannelsesudvalgets 
formand. Ansøgningsskema findes på foreningens hjemmeside. 

Ansøgningen skal vedlægges følgende dokumentation: 

1. Baggrund for ansøgning. 

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 
uddannelsesudvalget 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. 

mailto:paw@phhelms.dk
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Stk. 5. Læremesteren må som hovedregel kun uddanne én elev ad gangen. Undtagelse fra 
denne regel kræver uddannelsesudvalgets enstemmige tilslutning forudsat, at eleven er en 
Herregaardsjægerelev. 

 
 

Kapitel 3 
Eleven 

§3 Skoleforløbet er beskrevet som et 2-delt forløb. 
 

Del 1 på uddannelsen består af et grundforløb, der tages på en erhvervsskole, samt et hovedforløb, der 
veksler mellem perioder på en læreplads og perioder på skole. 

Du skal selv finde en læreplads på et landbrug, der er godkendt til landmand med speciale i planter, men 
du vil få hjælp og vejledning fra erhvervsskolen. 

Hvis du vil fortsætte på uddannelsens del 2 -herregårdsjæger-, skal du i løbet af uddannelsen til 
landmand med speciale i planter tage en række valgfag, som er specificeret af uddannelsesudvalget. 

Del 2 har fokus på ledelse, økonomi og produktion på en virksomhed. Den består af tre års praktisk 
oplæring som herregårdsjæger efterfulgt af et halvt års uddannelse til produktionsleder. 

Oplæring som herregårdsjæger 

Du skal som Herregaardsjæger elev have 3 elevår på 3 forskellige læresteder. 

Du skal selv finde lærepladser der er godkendt af Foreningen Danske Herregaardsjægere, men du vil få 
hjælp og vejledning af erhvervsskolen. På lærestedet, som kan være et gods eller en anden større 
landbrugsvirksomhed, får du erfaring med jagt, skovbrug og landbrug. Du lærer fx at pleje stedets jagt-, 
vildt- og naturinteresser. 

Produktionsleder 

Uddannelsen til produktionsleder foregår på Dalum Landbrugsskole. Her skal du på dit skoleforløb bl.a. 
undervises i ledelse, økonomi, produktionsstyring, analyse. 

Efter endt uddannelse er du Herregårdsjæger og Produktionsleder med en landbrugsfaglig baggrund. 
 

Uddannelseskriterier til Herregaardsjægerelever 
 

Stk. 2. Herregaardsjægerelever skal opfylde uddannelsesudvalgets kriterie: 

Minimum 2 år med opdræt af mindst 3000 fasaner årligt og mindst 1 år med avlsfugle i Danmark. Eleven 
kan herudover lave aftale med eks. udenlandske læresteder, godkendt af uddannelsesudvalget. 

 
 

Stk. 3. Ved udløb af elevens første elev år, skal læremesteren indsende en egnethedsudtalelse, til 
uddannelsesudvalget til brug ved egnethedsprøve for 1. års elever. Skemaet findes på foreningens 
hjemmeside, 

 
 

Stk. 4. Har eleven en sygdomsperiode eller anden godkendt fravær af længere varighed end 1 måned, 
forlænges den samlede læretid tilsvarende. 

 
 

Stk. 5. Eleven skal hvert år deltage i en elevekskursion som tilrettelægges af uddannelsesudvalget. 
Uddannelsesekskursionen skal formidle en sammenfattende fremstilling af skyttens væsentligste 
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arbejdsområderog skal give eleverne lejlighed til fælles diskussion under faglig ledelse. 
Rejse- og fortæringsudgifter i forbindelse med ekskursionen afholdes af lærestederne. 

 
 
 

Stk. 6. Eleven skal selv holde sig med: 

1. Nødvendige jagtvåben, dvs. haglgevær og riffel. 

2. Arbejdstøj. (dog ikke sikkerhedsrelateret påklædning) 

 
Kapitel 4 
Arbejdsbog 

§ 4 Eleven skal under hele elevtiden som Herregaardsjægere elev 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 uddannelsesudvalget ved egnethedsprøven og ved elevekskursionerne. 

Stk. 2. Arbejdsbogen laves nemmest i et ringbind. Opbygning af arbejdsbog, disponering og emner, 
gennemgås under skoleforløb på Dalum Landbrugsskole. 

Stk.- 3. Som led i uddannelsen skal der laves økonomiopgaver, som tager udgangspunkt i elevens 
praktiske arbejde og som gennemarbejdes på skolen. 

 
 

Kapitel 5 
Egnethedsudtalelse 

§ 5 Én gang om året afholdes der en egnethedsprøve for elever, der er færdige med deres 1. elevår. Det 
er en betingelse, at man består denne prøve. 

 
 

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

Stk. 3. Indkaldelse til prøven sker gennem uddannelsesudvalget. 
 
 

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 elev år 
om og komme til en ny egnethedsprøve. 
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3. Egnethedsprøve er ikke bestået. Eleven kan ikke fortsætte sin uddannelse 
til Herregaardsjægere. 

 
 
 
 

Stk. 7. Prøveudvalget består af uddannelsesudvalget og bestyrelsesmedlemmer fra Foreningen Danske 
Herregaardsjægere, samt øvrige interessenter. 

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, skema findes på foreningens hjemmeside. 
Denne sendes pr. mail til uddannelsesudvalget formand, eller medtages skriftligt på 
dagen. Arbejdsbogen 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, herunder trækspørgsmål. 

5. Strejfning af ræv. Denne skal ikke tannes 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 - Dalum 
Skoleophold på uddannelsen, Herregaardsjægere. 

Uddannelsen er bygget op omkring skoleforløb på Dalum Landbrugsskole og praktisk Herregaardsjægere forløb. 

Den elev, som har anden uddannelse, skal have en kompetenceafklaring udarbejdet i samarbejde med Dalum 
Landbrugsskole. 

Skoleforløb: 

Uddannelsen starter med 6 måneder i lære som landmand. 

Eleven skal herefter igennem grundforløb 2 bestående af 5 måneder på skole. Her skal blandt andet 
undervises i de valgfag der er tilknyttet uddannelsen til Herregårdsjæger. 

Efter skoleophold på grundforløb 2 skal eleven gennemgå 8 måneders elevtid på en landbrugsbedrift. 
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Herefter starter 1. Hovedforløb på skolen med 4 måneder på skolen, indeholdende 
landbrugsfaglige fag samt 3 valgfag. 

Efter skoleforløbet skal der opnås 20 måneders elevtid på en landbrugsbedrift. 
Hvis der i denne periode arbejdes på en bedrift, hvor der også er en godkendt læremester til 
Herregaardsjægerelever, kan der i nogle tilfælde opnås Herregaardsjæger praktik svarende til det 1. læreår 
som Herregaardsjægerelev. Denne mulighed skal i hvert enkelt tilfælde godkendes af Dalum 
Landbrugsskole og uddannelsesudvalget. 

Herefter starter 2. Hovedforløb, 5 måneder på skole, indeholdende landbrugsfaglige fag, samt 3 valgfag. 

Efter 2. Hovedforløb er eleven uddannet Landmand og skal gennemgå 36 måneder 
som Herregårdsjæger elev, på mindst 3 forskellige ejendomme med godkendte læremestre. Dette kan være 
en kortere periode, hvis noget af elevtiden som Herregaardsjægerelev er opnået tidligere i 
uddannelsesforløbet. 
Det vil være afklaret i hver enkelt elevs uddannelsesplan, hvordan forløbet er sammensat af hhv. 
skoleophold og praktikperioder. 

Efter elevperioden som herregårdsjæger skal eleven gennemgå den sidste del som produktionsleder på Dalum 
landbrugsskole. 

 
 
 

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. Års elever: Kr. 18.500,- pr. måned. 

2. Års elever: Kr. 19.000,- pr. måned. 

3. Års elever: Kr. 19.500,- pr. måned. 

Stk. 3. Udgifterne til ophold, forplejning og undervisningsmaterialer på Dalum Landbrugsskole betales af 
eleven selv. Det er muligt under Produktions Leder opholdet på Dalum at søge statens 
uddannelsesstøtte. 

 
Kapitel 9 
Ankeinstans 

§ 8 De af uddannelsesudvalget trufne afgørelser, kan af eleven og / eller læremestre 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 § 7 i disse regulativer, kan kun 
undtagelsesvis finde sted og kun ved uddannelsesudvalgets enstemmige tilslutning. 
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Kapitel 11 
Fortolkning 

§ 10 Spørgsmål om disse regulativers fortolkning og anvendelse afgøres i tvivlstilfælde af 
uddannelsesudvalget. 

 
 
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. 

Revideret og vedtaget af bestyrelsen og uddannelsesudvalget 

september 2022 
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