11. FEBRUAR 2013

NemID
Det er som udgangspunkt en udfordring at tilmelde og betale for sin
jagtprøve uden NemID, idet man udelukkende kan betale ved hjælp af
NemID på www.mitjagttegn.dk. Naturstyrelsen har erfaret, at en del
unge under 18 år ikke har NemID. For at imødekomme de unge under
18 år, tilbyder Naturstyrelsen en særlig service til dem.
Kan man ikke nå at skaffe sig NemID, inden betalingsfristen for
jagtprøverne den 15. marts, kan man rette henvendelse til
jagttegnsekspeditionen på 7254 2424, hvor man kan få oplyst et OCRnummer. OCR-nummeret kan forældre således betale ind på via
netbank, eller man kan gå ned i banken, som sandsynligvis vil være
behjælpelig med betaling for jagtprøven.
Tilmelding til prøverne foregår også via www.mitjagttegn.dk. Hvis man
har betalt for prøven via OCR-linjen, men ikke når at få sit NemID og
får tilmeldt sig til en konkret prøve, vil Naturstyrelsen den 21.-25.
marts tildele de aspiranter, som ikke selv har valgt en prøve, et
prøvested samt en dato. Man skal senest den 14/4, og gerne før, gøre
sig bekendt med, hvilket sted og hvilken dato man er blevet tildelt. De
første prøver starter den 15/4.
Naturstyrelsen går selvfølgelig ud fra, at man gør alt for at få bestilt
NemID, så man selv kan kontrollere dette via www.mitjagttegn.dk.
Her kan man også ændre prøvested og dato. Er man i tvivl om, hvor
man skal til prøve, kan man rette henvendelse til den af de
lokale vildtkonsulenter, der afholder jagtprøver. Se link.
http://www.naturstyrelsen.dk/Lokalt/Jagt_vildt.htm
Når man er under 18 år og vil bestille NemID, skal man huske at
angive, at det også skal gælde til kontakt med offentlige myndigheder
og ikke kun til netbank. Hvis man ikke gør det, får man ikke adgang til
jagtportalen. NemID kan bestilles på NemID.nu eller i kommunens
borgerservice, hvis man medbringer fødselsattest og
sygesikringsbevis.
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