FN’S VERDENSMÅL OG OS
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DJ’S VISION
Mest mulig jagt og natur.

DJ'S MISSION
Danmarks Jægerforbund er til
for medlemmerne. Vi varetager interesser,
formidler viden og yder service for at give
oplevelser, medvirke til bedre natur og
bevare retten til jagt.
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VELKOMMEN TIL
JAGTEN PÅ FN’S 17 VERDENSMÅL

I denne publikation giver vi et bud på, hvad vi som jægere og/eller jagtorganisation bidrager med for at opfylde
FN’s verdensmål. Verdensmålene udgør 17 konkrete mål og 169 delmål, som forpligter alle FN’s 193 medlemslande
til helt at afskaffe fattigdom og sult i verden, reducere uligheder, sikre god uddannelse og bedre sundhed til alle,
anstændige jobs og mere bæredygtig økonomisk vækst. De fokuserer ligeledes på at fremme fred og sikkerhed og
stærke institutioner, og på at styrke internationale partnerskaber.
Den nye dagsorden anerkender, at social, økonomisk og miljømæssig udvikling, fred, sikkerhed og internationalt
samarbejde er tæt forbundne, og at det kræver en integreret indsats at opnå holdbare udviklingsresultater.
De nye verdensmål for bæredygtig udvikling (Sustainable Development Goals (SDGs)) vil én gang for alle udrydde
fattigdom og sult i verden, og de vil i langt højere grad fokusere på bæredygtighed. Alle har ret til et værdigt liv,
og vi har i dag i verden den fornødne viden, teknologi og ressourcer til at gøre det muligt.
Og hvad har alt dette så med jagt og jægere at gøre? Langt mere end du tror, vil vi påstå!
På de følgende sider har vi givet eksempler på, hvor vores grønne verden bidrager til at løse mange af delmålene.
Vi har ikke aktiviteter inden for alle 169 delmål, men vi er godt med. Som jægere har vi god grund til at ranke
ryggen og være stolte af vores indsats.
Der er garanteret endnu flere steder, hvor vi bidrager eller måske burde gøre det. Har du gode eksempler herpå, så
send dem meget gerne ind til os på post@jaegerne.dk - så kommer de måske med i den næste udgave.
God læselyst!
Danmarks Jægerforbund
Juni 2019
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AFSKAF FATTIGDOM
Afskaf fattigdom i alle dens former overalt.

I DELMÅL 1.2 STÅR:
Inden 2030 skal andelen af mænd, kvinder og børn i alle aldre, som lever i fattigdom i alle dens dimensioner,
halveres i henhold til nationale definitioner.
OG I DELMÅL 1.A. STÅR:
Der skal sikres en betydelig mobilisering af ressourcer fra en række forskellige kilder, herunder gennem øget
udviklingssamarbejde, med henblik på at tilvejebringe tilstrækkelige og forudsigelige midler til udviklingslandene, i
særdeleshed de mindst udviklede lande, til gennemførelse af programmer og politikker for at udrydde fattigdom i
alle dens dimensioner.
SÅDAN BIDRAGER DANMARKS JÆGERFORBUND TIL DISSE VERDENSMÅL:
Danmarks Jægerforbunds medlemmer bidrager til bekæmpelse af fattigdom, når de f.eks. rejser til udviklingslandene på jagt, idet jagt er en væsentlig indtægtskilde, der medvirker til at sikre beskæftigelse og indtægter fra
områder, hvor der ikke kan genereres andet end oplevelsesindtægter.
Samtidig bidrager indtægterne fra jagt til naturbevarelse, hvor der ligeledes opstår beskæftigelse i form af opsyn,
administration m.v. I Tanzanias naturområder og reservater udgør turistindtægter fra jagt 80% mod blot 20% fra
fototurisme.
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STOP SULT
Stoppe sult, opnå fødevaresikkerhed og forbedret ernæring, samt fremme
bæredygtigt landbrug.

I DELMÅL 2.4 STÅR:
Inden 2030 skal der sikres bæredygtige fødevareproduktionssystemer og implementeres modstandsdygtige
landbrugspraksisser, som øger produktivitet og produktion, medvirker til at bevare økosystemer, styrker kapaciteten
for tilpasning til klimaforandringer, ekstreme vejrforhold, tørke, oversvømmelser og andre katastrofer, og som
fremskynder forbedring af land og jordkvalitet.
SÅDAN BIDRAGER DANMARKS JÆGERFORBUND TIL DETTE VERDENSMÅL:
Danmarks Jægerforbunds arbejder for at sikre balance mellem vildtets behov for levesteder og fødevareproduktion.
Danmarks Jægerforbund arbejder aktivt for at sikre bæredygtige rammer for den dansk landbrugsdrift, herunder
stoppe tabet af og udbygge naturindhold. Se også delmål 15.5.
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SUNDHED OG TRIVSEL
Vi skal sikre et sundt liv for alle og fremme trivsel for alle aldersgrupper.

I DELMÅL 3.4 STÅR:
Red flere fra at dø af ikke-smitsomme sygdomme og styrk mental sundhed. Inden 2030 skal vi reducere andelen af
for tidlige dødsfald på grund af ikke-smitsomme sygdomme med en tredjedel, via forebyggelse og behandling. Vi
skal også fremme mental sundhed og velvære.
SÅDAN BIDRAGER DANMARKS JÆGERFORBUND TIL DETTE VERDENSMÅL:
Danmarks Jægerforbund arbejder for at udvikle og styrke børns naturidentitet og naturforståelse gennem
formidlingsprojektet; Bliv NaturligVis i samarbejde med Danmarks Sportsfiskerforbund, og støttet af Nordea-fonden.
Projektets vision er at arbejder for at udvikle børns naturidentitet og naturforståelse gennem formidling af natur,
jagt og lystfiskeri. Missionen er at styrke børns naturidentitet og naturforståelse.
Formidlingsprojektet vil bringe jægernes og lystfiskernes engagement og viden om naturen ud i skoleklasserne, og
det består af to dele. Den ene del er en kontaktbase, hvor lærere kan finde jægere og lystfiskere, der står klar til at
dele ud af deres viden om naturen. Den anden del er en videns- og formidlingsbank af undervisningsmaterialer, som
hjælper lærerne med at sætte gang i projektforløb om naturen i klasserne.
Der ud over arbejder Danmarks Jægerforbund for at fremme jagten, da jagt bidrager til mental sundhed og velvære,
og undersøgelser viser, at jægere er lykkeligere end gennemsnittet.
I DELMÅL 3.9 STÅR:
Inden 2030 skal antallet af dødsfald og sygdomstilfælde som følge af udsættelse for farlige kemikalier samt luft-,
vand- og jordforurening væsentligt reduceres.
SÅDAN BIDRAGER DANMARKS JÆGERFORBUND TIL DETTE VERDENSMÅL:
Danmarks Jægerforbund arbejder på at udfase bly i riffelammunition.
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KVALITETSUDDANNELSE
Sikre alle lige adgang til kvalitetsuddannelse og fremme alles muligheder
for livslang læring.

I DELMÅL 4.7 STÅR:
Inden 2030 skal alle elever have tilegnet sig den viden og de færdigheder, som er nødvendig for at fremme
bæredygtig udvikling, herunder bl.a. gennem undervisning i bæredygtig udvikling og bæredygtig livsstil,
menneskerettigheder, ligestilling mellem kønnene, fremme af en fredelig og ikke-voldelig kultur, globalt
medborgerskab samt anerkendelse af kulturel mangfoldighed og af kulturens bidrag til bæredygtig udvikling.
SÅDAN BIDRAGER DANMARKS JÆGERFORBUND TIL DETTE VERDENSMÅL
Danmarks Jægerforbund arbejder i samarbejde med Danmarks Sportsfiskerforbund og med støtte fra Nordea-fonden
og Friluftsrådet på at udvikle børns naturidentitet og naturforståelse gennem formidling af natur, jagt og lystfiskeri.
Vi vil styrke børns naturidentitet og naturforståelse, så der skabes forståelse for, at naturen skal beskyttes, og det
kan ske igennem uddannelse af bæredygtig benyttelse af de fornybare ressourcer.
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LIGESTILLING MELLEM KØNNENE
Vi skal opnå ligestilling mellem kønnene og styrke kvinders og pigers
rettigheder og muligheder.

I DELMÅL 5.5 STÅR:
Vi skal sikre, at kvinder får lige muligheder og opnår fuld og effektiv deltagelse i lederskab på alle niveauer af
beslutningsprocessen i det politiske, økonomiske og offentlige liv.
SÅDAN BIDRAGER DANMARKS JÆGERFORBUND TIL DETTE VERDENSMÅL:
Jægerne er kendetegnet ved, at der ikke skelnes til køn, alder, handikap, etnicitet, oprindelse, religion, økonomisk
status eller anden form for status. På jagt er alle lige.
Ca. 7% af jægerne i Danmark i dag er kvinder, og andelen er stigende.
I Danmarks Jægerforbunds administration arbejder der næsten lige mange af hvert køn.
Uddannelsen af frivillige ledere i DJ, som arbejder i bestyrelser med ledelse af frivillige, har en overvægt af
kvinder, sat i forhold til fordelingen af kvinder med jagttegn.
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ANSTÆNDIGE JOBS
OG ØKONOMISK VÆKST
Fremme vedvarende, inklusiv og bæredygtig økonomisk vækst, fuld og
produktiv beskæftigelse samt anstændigt arbejde til alle.

SÅDAN BIDRAGER DANMARKS JÆGERFORBUND TIL VERDENS DETTE VERDENSMÅL:
Jagt i Danmark beskæftiger 2.500 fuldtidsjob. Værdi- og jobskabelsen fra jagt er væsentlig i forhold til mange andre
friluftsaktiviteter og eksempelvis dobbelt så stor som fra lystfiskeri.
Det anslås, at danske jægere årligt forbruger 1,8 mia. kr. på jagt (arealleje, varer, service, m.v.). Dertil kommer
danske firmaers og udenlandske turisters anseelige, men pt. ukendte, forbrug på jagt i Danmark.
Det vurderes, at jagt i Danmark, udført af danske jægere, årligt skaber en samfundsøkonomisk værdi på 1,4 mia. kr.
(BNP-bidrag). Dertil kommer værdiskabelsen fra danske firmaers og udenlandske turisters forbrug af jagt i landet.
Det anslås at danske jægere bruger ca. 300 – 500 mio. kr. årligt på natur- og vildtpleje.
Det anslås at danske jægere yder en ulønnet arbejdsindsats på natur- og vildtpleje svarende til 500 mio. kr. Denne
udregning tager afsæt i at én frivillig time kapitaliseres med ca. 100 kr.
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INDUSTRI, INNOVATION
OG INFRASTRUKTUR
Vi skal bygge robust infrastruktur, fremme inklusiv og bæredygtig
industrialisering og understøtte innovation.

I DELMÅL 9.1 STÅR:
Der skal udvikles god kvalitet, pålidelig, bæredygtig og robust infrastruktur, herunder regionale og grænseoverskridende infrastruktur, for at støtte den økonomiske udvikling og menneskelig trivsel, med fokus på fornuftig og
lige adgang for alle.
SÅDAN BIDRAGER DANMARKS JÆGERFORBUND TIL DETTE VERDENSMÅL:
Danmarks Jægerforbund bidrager med viden i forbindelse med store anlægsprojekter som f.eks. Motorveje. Her
rådgiver vi om konsekvenser for vildtets færdsel, herunder hvilke foranstaltninger, der kan iværksættes for at
minimere påkørsler, ændrede trækruter, mv. Langtidsovervågning af f.eks. vildtpassager over og under motorveje
er en af metoderne, der anvendes til dataindsamling.
Danmarks Jægerforbund investerer markant i formidling af natur og naturoplevelser i takt med, at flere og flere
mennesker i dagligdagen udelukkende befinder sig med beton og asfalt under fødderne. Byerne fortættes og vokser,
og veje og anden national infrastruktur centraliseres - alt sammen noget, der gør det mere besværligt at nå ud i
naturen. Det er af største vigtighed for os jægere at bidrage til minimering af denne naturfremmedgørelse.
Forståelse for naturen giver legitimiteten til at gå på jagt fremover.
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MINDRE ULIGHED
Vi skal reducere ulighed i og mellem lande.

I DELMÅL 10.2 STÅR:
Inden 2030 skal vi styrke og fremme den sociale, økonomiske og politiske inklusion af alle, uanset alder, køn,
handicap, race, etnicitet, oprindelse, religion, økonomisk status eller anden form for status.
SÅDAN BIDRAGER DANMARKS JÆGERFORBUND TIL DETTE VERDENSMÅL:
Jægerne er kendetegnet ved, at der ikke skelnes til køn, alder, handikap, etnicitet, oprindelse, religion, økonomisk
status eller anden form for status.
Når man er på jagt, er alle lige. Det er den enkeltes jagtkompetencer, jagtetik og personlige moral, der tæller.
Jægerne sætter en ære i at oplære andre, så inklusionen bliver maksimal.
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BÆREDYGTIGE BYER
OG LOKALSAMFUND
Vi skal gøre byer, lokalsamfund og bosættelser inkluderende, sikre, robuste
og bæredygtige.

I DELMÅL 11.4 STÅR:
Vi skal styrke indsatsen for at beskytte og bevare vores verdensarv af kultur og natur.
SÅDAN BIDRAGER DANMARKS JÆGERFORBUND TIL DETTE VERDENSMÅL:
Danmarks Jægerforbund arbejder for bevidstgørelse af, at jagt er en del af den danske kulturarv. Det danske
kulturlandskab og dets naturindhold bærer tydelige præg af jagt.
Danmarks Jægerforbund arbejder for at sikre, at jagt vedbliver med at være integreret i den danske kulturarv.

I DELMÅL 11.9 STÅR:
Inden 2030 skal den negative miljøbelastning pr. indbygger reduceres, herunder ved at lægge særlig vægt på
luftkvalitet og på husholdnings- og anden affaldsforvaltning.
SÅDAN BIDRAGER DANMARKS JÆGERFORBUND TIL DETTE VERDENSMÅL:
Danmarks Jægerforbund arbejder for på sigt at stoppe plastaffald i naturen og på skydebaner.
Danmarks Jægerforbund arbejder på at udfase bly i ammunition.
Danmarks Jægerforbund arbejder på at reducere støj fra skydebaner.
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ANSVARLIGT FORBRUG
OG PRODUKTION
Vi skal sikre bæredygtigt forbrug og produktionsformer.

I DELMÅL 12.3 STÅR:
Inden 2030 skal vi halvere det globale madspild pr. person, både i forretninger og hos forbrugerne. Vi skal også
reducere madspild i produktionen og leverandørkæderne, heriblandt tab af afgrøder efter høsten.
SÅDAN BIDRAGER DANMARKS JÆGERFORBUND TIL DETTE VERDENSMÅL:
Danmarks Jægerforbund arbejder med anbefalinger, der sætter fokus på at dyrke jorden, der hvor det kan betale
sig økonomisk og miljømæssigt og lade de urentable områder i marker overgå til natur- og vildtplejetiltag samt
udlægning til natur.
Danmarks Jægerforbund er en del af foreningen Vildt Gastronomi og arbejder herigennem for, at vildt som spise
udbredes mest muligt. Det er jægernes mål, at alt nedlagt vildt anvendes. Her tænkes på både vildtets kød og
skind.
I DELMÅL 12.4. står:
Inden 2020 skal der opnås en miljømæssig forsvarlig håndtering af kemikalier og affald i hele deres livscyklus, i
overensstemmelse med de aftalte internationale rammer, og udledning til luft, vand og jord skal væsentligt
reduceres for at minimere negative indvirkninger på menneskers sundhed og miljøet.
SÅDAN BIDRAGER DANMARKS JÆGERFORBUND TIL DETTE VERDENSMÅL:
Danmarks Jægerforbund arbejder med en affaldsindsat i form indsamling og genanvendelse af plastik.
Danmarks Jægerforbund arbejder på at udfase bly i ammunition.
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I DELMÅL 12.5. STÅR:
Inden 2030 skal affaldsgenereringen væsentligt reduceres gennem forebyggelse, reduktion, genvinding og genbrug.
SÅDAN BIDRAGER DANMARKS JÆGERFORBUND TIL DETTE VERDENSMÅL:
Danmarks Jægerforbund arbejder med en affaldsindsat i form af indsamling og genanvendelse af plastik og metal fra
patronhylstre.

I DELMÅL 12.8 STÅR:
Inden 2030 skal vi sikre, at mennesker overalt har den relevante viden og oplysning for at fremme bæredygtig
udvikling og leve deres liv i harmoni med naturen.
SÅDAN BIDRAGER DANMARKS JÆGERFORBUND TIL DETTE VERDENSMÅL:
Som beskrevet i delmål 3.4 gennemfører Danmarks Jægerforbund formidlingsprojektet Bliv NaturligVis i samarbejde
med Danmarks Sportsfiskerforbund og støttet af Nordea-fonden.
Projektets vision er at arbejde for at udvikle børns naturidentitet og naturforståelse gennem formidling af natur,
jagt og lystfiskeri. Missionen er at styrke børns naturidentitet og naturforståelse.
Formidlingsprojektet vil bringe jægernes og lystfiskernes engagement og viden om naturen helt ud i skoleklasserne.
Danmarks Jægerforbunds medlemmer er mere i pagt med naturen end gennemsnittet, og vildtkød indgår som en
naturlig fødevare i jægernes husholdning.
Vildtkød er en naturlig fornybar ressource og dermed en særdeles bæredygtig føderessourcer fra naturen, der ikke
kræver unaturlig ressourcekrævende dyrkningstiltag.
Når moderne mennesker mere og mere fjerner sig fra det naturlige og fra det faktum, at vi skal tage liv for at få
kød, som er en naturlig del i menneskets diæt, så må vi jægere sørge for at dele vores bytte, så vi forbliver en del
af fællesskabet. Dette så fællesskabet/samfundet fortsat accepterer jægerne og jagten. Den opgave arbejder
Danmarks Jægerforbund kontinuerligt på at løse.
Benyttelse og beskyttelse af naturen udmøntes i praksis, når jægerne udøver jagten. Det skaber den nødvendige
forståelse for, at vi skal passe på vores natur og sikre harmonien, så vi fortsat kan jage. If it pays it stays!
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KLIMAINDSATS
Handle hurtigt for at bekæmpe klimaforandringer og deres konsekvenser.

I DELMÅL 13.2 STÅR:
Integrere tiltag mod klimaforandringer i nationale politikker, strategier og planlægning.
SÅDAN BIDRAGER DANMARKS JÆGERFORBUND TIL DETTE VERDENSMÅL:
Danmarks Jægerforbund arbejder på at blive CO2-neutral inden år 2030 for så vidt angår de ressourcer, der
anvendes til opvarmning, strøm og transport for den juridiske organisations ansatte og dens frivilliges aktiviteter for
organisationen.
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LIVET I HAVET
Vi skal bevare og sikre bæredygtig brug af verdens have og deres
ressourcer.

I DELMÅL 14.1 STÅR:
Inden 2025 skal vi forhindre og reducere alle slags forurening af havet i betydelig grad. Vi skal især sætte ind mod
forurening fra aktiviteter på land, heriblandt skrald og forurening med næringsstoffer.
SÅDAN BIDRAGER DANMARKS JÆGERFORBUND TIL DETTE VERDENSMÅL:
Danmarks Jægerforbund arbejder for at sikre landbruget mulighed for at integrere natur- og vildtplejetiltag på
landbrugsarealer i omdrift, der samtidig kan reducere tab af næringsstoffer til vandmiljøet.
Danmarks Jægerforbund arbejder for at bevare og udlægge nye vådområder, der kan bidrage til at reducere tab af
næringsstoffer til vandmiljøet.
Danmarks Jægerforbund arbejder med en affaldsindsat i form indsamling og genanvendelse af plastic.

I DELMÅL 14.2 STÅR:
Inden 2020 skal vi forvalte og beskytte økosystemer i havet og langs kysterne på en bæredygtig måde for at undgå,
at de bliver beskadiget i betydelig grad. Det skal blandt andet ske ved at styrke økosystemernes
modstandsdygtighed og ved at arbejde for at genoprette dem. Målet er at opnå sunde og produktive have.
SÅDAN BIDRAGER DANMARKS JÆGERFORBUND TIL DETTE VERDENSMÅL:
En række havdykænder er i tilbagegang, og det skyldes blandt andet forringede levesteder. Et fokus på årsagerne
hertil kan afstedkomme en øge bevidsthed om forbedring af de marine økosystemer. Jagtinteresser og -muligheder
medvirker til at fastholde den påkrævede opmærksomhed og vilje til ville forbedre levesteder til gavn for det
samlede økosystem.
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I DELMÅL 14.4 STÅR:
Inden 2020 skal fiskeri reguleres effektivt, og der skal sættes en stopper for overfiskeri, for ulovligt, urapporteret og
ureguleret fiskeri og for destruktive fiskerimetoder. Der skal implementeres videnskabeligt baserede forvaltningsplaner for at genoprette fiskebestande hurtigst muligt, og som minimum til niveauer, der giver et bæredygtigt
udbytte vurderet efter deres biologiske karakteristika.
SÅDAN BIDRAGER DANMARKS JÆGERFORBUND TIL DETTE VERDENSMÅL:
Danmarks Jægerforbund bakker op om arbejdet med at styrke mulighederne for skånsomt fiskeri, der sikrer de
maritime levesteder for havdyr, og reducerer bifangst.
Danmarks Jægerforbund bakker op om at undgå havdambrug og i stedet få produktionen etableret på land.

I DELMÅL 14.5. STÅR:
Inden 2020 skal mindst 10% af kyst- og havområder være beskyttet, i overensstemmelse med national og
international lovgivning og baseret på den bedste tilgængelige videnskabelige information.
SÅDAN BIDRAGER DANMARKS JÆGERFORBUND TIL DETTE VERDENSMÅL:
Danmarks Jægerforbund bakker op og deltager aktivt i arbejdet med Natura2000 og reservatnetværk for sikring af
levesteder.

31

LIVET PÅ LAND
Vi skal beskytte, genoprette og støtte bæredygtig brug af økosystemer på
land, fremme bæredygtigt skovbrug, bekæmpe ørkendannelse, standse
udpining af jorden og tab af biodiversitet.

I DELMÅL 15.1 STÅR:
Inden 2020 skal vi bevare og genoprette økosystemer på land og i ferskvand og bruge dem bæredygtigt. Det gælder
især skove, vådområder, bjerge og områder med mangel på vand, i overensstemmelse med internationale aftaler.
SÅDAN BIDRAGER DANMARKS JÆGERFORBUND TIL DETTE VERDENSMÅL:
Danmarks Jægerforbund arbejder for, at forvaltningen skal være afbalanceret, så der kan skabes et fornuftigt
levegrundlag for land- og skovbruget, uden at det skader de naturlige levesteder for vildtet og dets fødegrundlag.
Det skal ske på en måde, som understøtter et samfundsmæssigt ønske om en sund og varieret biodiversitet.
Danmarks Jægerforbund arbejder for at natur- og vildtpleje skal ske så det kan integreres i et moderne og effektivt
jordbrug, og at den rette natur- og vildtpleje kan være nødvendig for at skabe velfungerende økosystemer.

I DELMÅL 15.2. STÅR:
Inden 2020 skal bæredygtig forvaltning af alle typer af skove fremmes, skovrydning skal stoppes, forringede skove
skal genskabes og skovrejsning og skovtilplantning skal væsentligt øges set.
SÅDAN BIDRAGER DANMARKS JÆGERFORBUND TIL DETTE VERDENSMÅL:
Danmarks Jægerforbund er engageret i FSC-Danmark, og vi arbejder for at styrke skovrejsning og muligheder for at
skovdyrkere kan integrere hensyn til biodiversitet.
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I DELMÅL 15.5 STÅR:
Vi skal skride til handling med det samme for at stoppe tabet af biodiversitet og reducere forringelsen af naturlige
levesteder. Inden 2020 skal vi beskytte truede arter og forhindre, at de bliver udryddet.
SÅDAN BIDRAGER DANMARKS JÆGERFORBUND TIL DETTE VERDENSMÅL:
Danmarks Jægerforbund arbejder målrettet med at bevare og udbygge levesteder for dyrelivet, herunder skabe
økologisk rum der kan føre til biodiversitet.
Danmarks Jægerforbund gennemfører en markvildtindsats med støtte fra jagttegnsmidlerne, hvor der arbejdes på at
få markvildtet tilbage på marken. Det skal gøres ved at etablere samarbejder på tværs af ejendomsskel og
interesser organiseret i såkaldte markvildtlav. Fokus er på natur og levesteder, og der arbejdes målrettet på at
beskytte biodiversitet samt sikre og forbedre naturindholdet i markvildtlavene. Levestederne for hare og agerhøne
skal sikres og forbedres, og denne indsats skal samtidigt komme den brede landbrugsnatur og biodiversitet til gode.
Danmarks Jægerforbund arbejder på at sikre skov- og landbruget kan integrer natur- og vildtplejetiltag i driften, så
det økologiske rum udvides, og der skabes grundlag for biodiversitet.
Jægerne er aktive benyttere og beskyttere af naturen, og jægerne er en del af den aktive naturforvaltning - både
når det gælder beskyttelse og bevaring af naturen og vildtet, og når det gælder om at høste af naturens overskud.
Uden natur har vi ingen mulighed for at udøve vores jagtinteresser, og selve jagten er en del af en unik, bæredygtig
naturoplevelse.
Danmarks Jægerforbund arbejder for, at lovgivningen om brug af naturen skal indrettes på en måde, hvor den ikke
forhindrer andre i at bruge naturen. Samtidig skal jægerne have mulighed for at bruge naturen aktivt til jagt.
Danmarks Jægerforbund arbejder for, at menneskers aktiviteter ikke må ske på bekostning af naturen eller på en
måde, hvor vores handlinger får negativ betydning for vores efterkommere. Jagten er en del af en aktiv
naturforvaltning. Jagt skal ske på et bæredygtigt grundlag, så der også er rum for bæredygtig jagt for fremtidige
generationer. Samtidig skal der være plads til andre(s) naturinteresser.
Danmarks Jægerforbund arbejder for, at jagttider skal fastsættes på baggrund af juridiske, biologiske og etiske
vurderinger om jagtens bæredygtighed. Arter, der kan bære en jagttid, skal have en sådan, hvorimod regulering skal
ske, hvor der konkret sker omfattende skade på økosystemer, afgrøder, ejendom, mennesker m.v.
Jagttiderne skal så vidt muligt, og hvor det er relevant, forankres lokalt og tilpasses lokale forhold.

I DELMÅL 15.7 STÅR
Vi skal skride til handling øjeblikkeligt for at gøre en ende på krybskytteri og ulovlig handel med beskyttede arter af
dyr og planter. Vi skal sætte ind mod både udbud og efterspørgsel efter de ulovlige naturprodukter.
SÅDAN BIDRAGER DANMARKS JÆGERFORBUND TIL DETTE VERDENSMÅL:
Danmarks Jægerforbund tager kraftigt afstand fra krybskytteri og mener, at det er helt og aldeles uacceptabel
adfærd, der intet har med jagt at gøre.
Danmarks jægerforbund mener, at jagt overalt i verden skal ske ud fra bæredygtige principper og sikring af en
bæredygtig forvaltning, herunder at trofæ, skind, kød mv. skal følge internationale regler for handel med dyr.

I DELMÅL 15.8 STÅR
Inden 2020 skal vi indføre foranstaltninger for at forhindre indførelsen af naturfremmede arter. Deres skadevirkninger på land- og vandbaserede økosystemer skal reduceres i betydelig grad, og vi skal kontrollere eller fjerne
de mest problematiske arter.
SÅDAN BIDRAGER DANMARKS JÆGERFORBUND TIL DETTE VERDENSMÅL:
Danmarks Jægerforbunds medlemmer bidrager med en anselig frivillig indsats for at bekæmpe, at invasive dyr
spreder sig. Dertil kommer midler til understøtning af indsatsen i form af rådgivning og uddannelse.
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I DELMÅL 15.A STÅR
De finansielle ressourcer fra alle kilder til at beskytte og bruge biodiversitet og økosystemer bæredygtigt skal
mobiliseres og øges betydeligt.
SÅDAN BIDRAGER DANMARKS JÆGERFORBUND TIL DETTE VERDENSMÅL:
Danmarks Jægerbunds medlemmer indbetaler årligt jagttegnsmidler (ca. 500 kr./medlem), der blandt andet
anvendes til naturforvaltningsprojekter, reservatnetværk, skovrejsning, vådområder og markvildtindsatser, der alle
samlet bidrager til at beskytte og styrke økosystemer og dermed biodiversitet.

I DELMÅL 15.C STÅR
Den globale støtte til kampen mod krybskytteri og ulovlig handel med beskyttet arter, bl.a. gennem styrkelse af
lokale samfunds muligheder for at forfølge en bæredygtig levevis skal øges.
SÅDAN BIDRAGER DANMARKS JÆGERFORBUND TIL DETTE VERDENSMÅL:
Danmarks Jægerforbunds medlemmer medvirker til jagtturisme og finansierer der igennem bekæmpelse af
krybskytteri og ulovlig handel med beskyttede arter.
Jagtturismen bidrager betydeligt til at skabe lokale virksomheder i mange forskellige landes lokal samfund i såvel
industri- som udviklingslande og dermed til grundlag for en mere bæredygtig levevis.
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FRED, RETFÆRDIGHED
OG STÆRKE INSTITUTIONER
Støtte fredelige og inkluderende samfund. Give alle adgang til retssikkerhed og opbygge effektive, ansvarlige og inddragende institutioner
på alle niveauer.

I DELMÅL 16.7 STÅR:
Der skal sikres lydhøre, inkluderende, deltagerbaserede og repræsentative beslutningsprocesser på alle niveauer
SÅDAN BIDRAGER DANMARKS JÆGERFORBUND TIL DETTE VERDENSMÅL:
Danmarks Jægerforbund er repræsenteret i Vildtforvaltningsrådet, der rådgiver miljø- og fødevareministeren i
spørgsmål om jagt og vildtforvaltning.
Danmarks Jægerforbund er repræsenteret i forskellige råd, arbejdsgrupper og samarbejder for at sikre bæredygtige
og demokratiske beslutninger knyttet til jagt-, vildt- og naturforvaltning.
Danmarks Jægerforbund er via jægerrådene repræsenteret i kommunernes grønne råd, brugerråd mv, og i stort set
alle kommuner landet over er der etableret jægerråd, der varetager de lokale politiske interesser i området.
Danmarks Jægerforbund arbejder ud fra, at politikken skabes ude ved de lokale foreninger og på demokratisk vis
arbejder sig op i toppen (buttom-up).
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PARTNERSKABER FOR HANDLING
Styrk det globale partnerskab for bæredygtig udvikling
og øg midlerne til at nå målene.

I DELMÅL 16.16 STÅR:
Det globale partnerskab for bæredygtig udvikling skal styrkes, suppleret af partnerskaber med mange forskellige
interessenter, der mobiliserer og deler viden, ekspertise, teknologi og finansielle ressourcer for at støtte alle lande i
at nå verdensmålene for bæredygtig udvikling, især udviklingslandene

SÅDAN BIDRAGER DANMARKS JÆGERFORBUND TIL DETTE VERDENSMÅL:
Danmarks Jægerforbund arbejder for og deltager i globale møder for naturforvaltning.
Danmarks Jægerforbund arbejder for bæredygtig jagt i alle verdens lande igennem europæiske og internationale
jagtsammenslutninger.
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Denne publikation er udarbejdet af Danmarks Jægerforbud.
Danmarks Jægerforbund er en af landets største grønne organisationer. Vi varetager danske jægeres
interesse ved at kæmpe for mest mulig jagt og natur.
Jægerforbundet er en demokratisk organisation, og medlemmernes stemme er vigtig i vores arbejde.
Som medlem har du indflydelse på Jægerforbundets arbejde.
Som medlem får du løbende indsigt i ny viden om jagt, vildt og natur. Du modtager medlemsmagasinet,
Jæger 11 gange om året, du har adgang til Jægerforbundets hjemmeside, hvor vi løbende fortæller om
nyt fra jagtens verden, og du kan følge os på sociale medier.
Som medlem bliver du en del af et stærkt interessefællesskab. Med over 850 lokale jagtforeninger landet
over, er Jægerforbundet stedet, hvor du kan dele dine interesser med ligesindede, uanset om du er erfaren
jæger eller netop har bestået jagtprøven.
Læs mere om Danmarks Jægerforbund på www.jaegerforbundet.dk
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