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INDLEDNING 
 

Danmarks Jægerforbunds medlemsundersøgelse er gennemført i oktober 2019 via Rambøll analyseværktøj 
SurveyXact.  

Analysen er udsendt til alle medlemmer af Danmarks Jægerforbund, der er registreret i medlemssystemet 
med en valid e-mailadresse - dog ikke prøvemedlemmer samt juniorjægermedlemmer. 

 

Svarprocenten fremgår af nedenstående graf.  

 

Samlet status 

 

 
 

Alle svar er anonyme. 

 

Spørgsmål til undersøgelsen? 
Kontakt kommunikationschef Joan Brønnum Kvist på tlf. 81 88 72 86 eller jbk@jaegerne.dk. 

 

God læselyst. 

Danmarks Jægerforbund 
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MEDLEMSTILFREDSHED 
 

Hvor tilfreds er du overordnet set med at være medlem af DJ? 

 
 
 
Hvor enig er du i følgende udsagn? 
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Hvor vigtig er nedenstående for, at du fastholder dit medlemskab? 
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KURSER OG UDDANNELSE 
 

Deltager du i kurser og uddannelser for at dygtiggøre dig som jæger? 
Angiv gerne flere svarmuligheder. 
 
  

 
 

Hvor mange timer om året bruger du på at dygtiggøre dig som jæger på kurser og uddannelser? 
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NATUR- OG VILDTPLEJE 
 

Udfører du natur- og vildtpleje? 
Angiv gerne flere svarmuligheder. 

 
 

Hvor mange timer bruger du årligt på natur- og terrænpleje (plantning, såning af vildtagre, pleje af 
vildtbeplantning mv.)? 

 
 
Hvor mange timer bruger du årligt på regulering af skadevoldende vildt? 
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DJ’S OPBYGNING 
 

Hvor tit deltager du i aktiviteter i din lokale jagtforening (f.eks. skydning, hundearbejde, jagtsti eller 
jagthorn)? 

 
 

Hvor vigtig er DJ's opbygning for dig som medlem? 
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Hvor enig er du i følgende udsagn? 
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DJ’S MEDIER 
 
Hvor enig er du i følgende udsagn? 

 
 

Hvordan er din samlede bedømmelse af magasinet Jæger? 

 
 

Magasinet Jæger udkommer 11 gange om året. Hvor mange numre af Jæger læser du?  
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Hvor lang tid bruger du i gennemsnit på at læse en udgave af Jæger? 

 
 

Hvilke hovedstofområder i Jæger, synes du, er de bedste? 
 
Sæt kryds ved de tre, du finder mest vigtige, informative og spændende.  
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Hvilke hovedstofområder i Jæger, synes du, er mindst interessante? 
 
Sæt kryds ved de tre, du finder mindst vigtige, informative og spændende. 

 
 

Læser du annoncerne i Jæger? 

 
 

Har du foretaget indkøb på baggrund af annoncerne i Jæger? 
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Hvor mange numre af medlemsbladet læser du? 
Medlemsbladet er det tynde magasin, der sendes med Jæger. 
 
 

 
 

Hvor ofte anvender du DJ's app Jæger? 

 
 

Har du gjort brug af DJ's medlemsfordele? 
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DEMOGRAFI 
 

Er du? 

 
 

Hvad er din alder? 

 
 

I hvilken kreds er du bosat? 

 
 

Hvor mange år har du været medlem af DJ? 
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Vil du anbefale andre at blive medlem? 

 
 

Har du en tillidspost i DJ (f.eks. som lokalforeningsformand, -kasserer, bestyrelsesmedlem, 
jægerrådsformand, Grønt råds repræsentant mv.)? 

 
 

Hvor mange år har du haft jagttegn? 

 
 

Hvor ofte går du på jagt i løbet af en sæson? 

 
 

Hvor mange hunde har du? 
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BESKRIV GERNE, HVORFOR DU ER MEDLEM AF DANMARKS 
JÆGERFORBUND? 
 

 
• Er jeg ikke helt klar over men blev meldt 

ind da jeg tog jagttegn og har været det 
siden 2004 nu 

• For at bakke op om organisationen i forhold 
til det politiske. Endvidere for at bruge 
lokalforeningernes tilbud vedr. Skydebaner, 
hundetræning mv. 

• Mange gode artikler i jæger bladet, og blad 
med nyheder og arrangementer. 
Jeg er nyjæger og suger al ny viden til mig, 
og lærer meget af artikler, video og kurser. 
Savner lidt flere kurser på Sjælland. 

• Jeg er nyjæger og vil gerne se hvad der 
rører sig på jagtfronten - derudover 
naturelsker - nu ved jeg jo p.t. ikke hvad 
undersøgelsen senere giver mulighed for, 
men jeg vil gerne allerede her udtrykke min 
bekymring over den dårlige moral og etik 
som man desværre alt for ofte ser på 
diverse såkaldt "sociale medier" 

• udelukkende for at være medlem af min 
lokale jagtforening, der som følge af DJ's 
mafia-trylleri kun kan have medlemmer der 
også er medlem af DJ. 
 
Kunne jeg være medlem i min lokale 
forening uden DJ, blev DJ medlemsskab 
straks fravalgt. 

• Primært pga. jagtbladet Jægeren. Og så er 
hjemmesiden også et godt værktøj. 

• Vi skal stå sammen for st sikre jagten i dk 
Samværet med andre jægere 

• Blev medlem for at støtte organisationen. 
• Danmarks jægere er nødt til at stå sammen 

mod alle dem, som har modsatte interesser 
og helst så jagt forbudt. 
Nyder medlemskabet af min lokale forening 

• Primært hundearbejde i de lokale 
foreninger 

• Medlems bladet 
• Jæger og Jagttegn. 

Er meget enig i en organisering og en 
interesseorganisatione er helt nødvendig. 

• Fællesskabet, forsikring, varetagelse af 
medlemsinteresser 

• For at støtte jagten i Danmark. Vi har mere 
indflydelse, hvis vi er medlem end udenfor 
forbundet. 

• fordi jeg regner med at dj varetager alle 
jægers interesser,hvilket det ikke tyder på 

da den åbenhed formanden bekendtgjorde 
da han bla ville vælges på er lige nul,og for 
at støtte og deltage i min lokale 
forening.Men hvad med at DJ kom i 
omdrejninger og brugte samme metoder 
som DOF DN og dyrenes beskyttelse, hver 
gang de foreninger kommer med kritik af 
jægere kommer der ingen modsvar,hvorfor 
? vågn op de køre os over ,og 
hovedbestyrelsen virker ligeglad ,det ender 
med vi kun har regulering af måger tilbage 
da de har fundet ud af at det score de ikke 
billige point på at frede,lige ledes 
efterlyser jeg mere åbenhed fra 
hovedbestyrelsen ,samt direkte valg til 
kreds,jægerråd og hovedbestyrelse ,så der 
kan skiftes ud hvis nødvendigt ,hver 2. eller 
4. år.Til hovedbestyrelsen HUSK det er 
medlemmernes forening og penge der 
betaler jeres gage 

• Jeg tænker det er vigtigt der er nogen til at 
varetage det politiske aspekt af jagten. 

• For at gå bladet Jæger og fordi det er 
vigtigt at have en organisation som taler 
jægernes sag. 

• for-dijeggårdpåjagt. 
• den jagtforening jeg er medlem af kræver 

medlemskab af DJ 
• Fordi jeg er jæger og sætter pris på det 

arbejde der gøres for jagt og natur i 
Danmark 

• Jeg syndes de laver meget godt 
• Da jeg jo er jæger, mener jeg at det er 

vigtigt at vi et land som Danmark, står 
sammen om at bevare jagten. Dette tror 
jeg at vi bedst gør ved bla. at være 
medlem af Danmarks Jægerforbund. 

• For at bakke op, jo flere vi er jo stærkere 
er vi, også i den lokaleforening 

• For at følge med i hvad der sker rundt om i 
Danmark 

• For at være opdateret, og for at støtte 
danske natur. 

• Har været medlem siden 1971 og vil 
forblive medlem. 

• Vi er nød til at stå sammen til fordel for 
jagten og vores accept i samfundet. 

• Har været medlem siden jeg var 20 år er i 
dag 70 år ,min far var formand for 
jagtforeningen så det var naturligt at jeg 
blev medlem.Jeg har været formand for 
vores lokale jagtforening i mere end 40 år 
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• Fordi det er vigtigt at vi jægere står 
sammen 

• primært fordi i tilbyder markprøver for 
stående jagthunde 

• Fordi jeg går på jagt 
• Jeg synes at det er en pligt at være 

medlem, når man går på jagt. 
• Det er den eneste samlingsmuglihed 

jægerne har. 
  men det er ved at blive en for stor 
oganstation. 
  har glemt den alm. jæger. 

• Det falder mig naturligt at støtte en 
forening, der deler mine interesser 

• Det er vigtigt at være i en 
interesseforening. 
Jeg ved bare ikke hvilke interesser DJ 
plejer?? 

• For at opdatere min viden om nye tiltag i 
jagtlovgivningen. 

• Interesse 
• Så vi bedre kan komme igennem med nye 

jagttider og fredning. jo flere vi er jo bedre 
• Det var for at højne jægerstanden 
• Kun fordi ellers kan jeg ikke være med i 

mine lokale jagtforeninger. 
• Jeg holder af at gå på jagt. Gennem mit 

medlemskab bliver jeg orienteret om hvad 
der sker i DK på jagtområder, ændrede 
jagtregler osv. 

• Fordi jeg er jæger og har været det i 60 år 
og mener at jægerne skal stå sammen og 
har et organ udad til 

• jeg mener det er godt med medlemskab af 
en forening der vil prøve at tale 
medlemmernes sager, men jeg har 
indimellem indtrykket af at der er lidt langt 
til jer i toppen for at få vores meninger 
igennem, men håber da at det bliver bedre. 

• For at støtte at man kan have god jagt i 
danmark 

• Jeg mener at det er vigtigt i dagens 
Danmark at de Danske jægere har en fælles 
stemme i forhold til de politikere der 
"bestemmer " om vi kan dyrke vores hobby ! 
Det er ligeledes vigtigt for mig at der er 
fagfolk der er med til at fastsætte jagttider 
mm. 

• Den væsenligste grund er forsikringen, 
herudover muligheden for deltagelse i 
aktiviteter og de informationer som 
medlemskabet giver. 

• Som jæger bør man være medlem. 
• Sammen står man stærkere, men Danmarks 

Jægerforbund har ikke nok pondus og gør 
heller ikke meget for det. så tommel ned. 

• I er et godt forbund, som kæmper os 
jægers kamp. 

• Godt blad 
• Jeg synes at det er godt at være medlem, 

for DJ tager problem spørgsmål op og 
behandler dem, og der er gode artikler i 
bladet. 

• Fordi jeg syntes når man har jagttegn er 
det naturligt at værre medlem 

• For fællesskabet og skyder stadig lidt 
flugtskydning. 

• For at støtte op om bedre og mere 
bæredygtigt jagt i Danmark og for at 
modtage “Jæger” 

• spændende blad med mange alsidige 
artikler. 

• Det bør man være som jæger for at holde 
sig opdateret, og for at støtte jagtens 
udvikling og ikke afvikling. 

• Det skal man være for at deltage i prøver 
med hunden osv. Og fordi vi skal stå 
sammen om jæger 

• For at se de nyheder der er som jæger 
• for at vide noget mere om jagt 
• For at støtte en større enhed 
• Har lige taget jagttegn, og blev aspirant 

medlem. 
Nyttig information om jagt 

• Det vigtigt at støtte op som jæger om dem 
der kæmper vores sag 

• P.ga Jagtbladet 
• Det er vigtigt at støtte forbundet og der 

kommer mange informationer denne vej 
• Støtter op om arbejdet det bliver gjort for 

dansk jagt. 
• fordi jeg er ny jæger, og synes at det er 

naturligt, at være medlem 
• Information om det vi går og laver i 

naturen. 
• Der skal være en stærk stemme der taler 

jagtens sag. 
• Der er ikke så mange alternativer 
• Jagt og natur interesse 
• Det giver mening at være medlem af en 

forening der varetager mine interesser. 
Bladet “jæger” er fantastisk godt. 

• Vil gerne have fællesskab og støtte dansk 
jagt 

• Jeg er jæger 
• For at støtte jagten, bladet og mulighed for 

adgang til de forskellige applikationer. 
• For at sikre jægernes ønsker fremføres i de 

politisk relevante instanser 
• Får alle relevante oplysninger 
• Fordi jeg mener det er en pligt, da vor 

organisation skal være stærk, da jagten i 



 
 

19 
 

Danmark hele tiden vil være under pres fra 
det øvrige samfund - miljø, dyrevelfærd, 
de 'rigtig' grønne o.m.a. 

• Jeg har været medlem i over 50 år 
• Jeg har været medlem i 60 år. Startede i 

Dansk Jagtforening. Som jæger mener jeg 
det er vigtigt at bakke op om 
foreningen/forbundet, og at give udtryk for 
det, hvis der er noget jeg er utilfreds med. 
Men siden ændringen på jagttid for 
skovdue, synes det kun at være gået 
fremad, så i dag er jeg et glad og tilfreds 
medlem. 

• 1. Gammel vane 
2. For at være medlem af lokal foreningen 

• Jeg er jæger og vi har brug for en stærk 
interesse organisation der varetager 
jægernes interesse. 

• Jeg har jagttegn, og mener at man skal 
være medlem af jægerforbundet når man 
ønsker at jagttegnet skal være aktivt. 

• Syntes det er vigtig som jæger at vi støtter 
op omkring et forbund der varetager vores 
interesser - Politisk, mod samfundet og 
udvikler os som jægere 

• Jeg er medle, for at støtte den organisation 
som laver et stort stykke arbejde for os 
som jægere. Uden en organisation som 
forhandler omkring jagttider mm. ville 
jagten i DK ikke være den samme.  
Et forbund har brug for støtte fra sine 
medlemmer for at kunne fungere 

• For at stå sammen 
• Det er spændende foreningsliv. DJ er også 

det organ der burde være bedst til at 
varetage jægernes interesser 

• For at være medlem af lokal forening. 
• jeg håber de arbejder for mine intrasser 
• Jeg er jæger og er interesseret i at blive 

opdateret om hvad der foregår i vores 
natur 

• Jeg er jæger og vil gerne informeres om 
hvad der sker om jagt mm 

• Er jæger og vil gerne følge med samt læser 
jeres blad 

• For at få adgang til lokalforeningen med 
hundetræning og andre arrangementer. 
For at få et godt medlemsblad. 

• Primært for at være medlem af Ballerup 
Jagtforening. Dernæst at få medlemsbladet 
og blive inspireret. 

• solidaritet 
• For at få en opdatering fra jagt i dk. 
• Giver mening, efter jeg har taget jagttegn, 

men kender lidt til teknik og hvordan man 
vælger det rette våben til en selv. 

• Jeg er jæger 
• Forventer, at organisationen varetager 

jægernes interesser, og læser gerne blad 
og andre nyheder . 

• På grund af lerdueskydning 
• For at sikre at vi fortsat kan drive jagt i 

Danmark. Og så er jeg meget glad for 
bladet "Jæger". Ikke kun pga. de gode 
beretninger, men også for at man kan følge 
med i hvordan det går med jagten og 
jagtregler i Danmark. 

• Det er bl.a. meget vigtigt at vi jægere har 
et fælles forbund hvor vi politisk kan stå 
sammen. 

• Fordi jeg er tilfreds og gammel tradition. 
• Der er jo det man er i området! 
• Går på jagt. Går til lerdueskydning 
• Fordi jeg er medlem af Vesterhede 

jagtforening 
• Som aktiv jæger bør man være medlem af 

organisationen. 
Jeg modtager og læser ligeledes jagtbladet 

• jeg er medlem fordi sammen står vi 
stærkere 

• For fældesskabet sammen står vi stærkt 
• Forbundet har sat sig selv uden for 

indflydelse i beslutninger om forvaltningen 
af vores hjortevildt. Det er på tide at 
forbundet tager en offensiv rolle og søger 
en central placering i den fremtidige 
forvaltning. 

• KUN fordi jeg er jæger og har jagttegn 
• Har været medlem siden 1958. 
• Det har jeg altid været. 

Synes det er vigtig at vi kan stå sammen. 
• Blev det for 50 år siden , da gjorde man 

mere ud af alting , er blevet skuffet i 
gemmen årene 

• blev medlem ifm. medlemskab af lokal 
jagtforening for mange år siden 

• Jo flere vi er jo bedre muligheder har vi for 
at følge udviklingen og påvirke 
beslutningstagerne i alle 
lovgivningsfacerne. 

• Grundet det mega relevante stof for enhver 
jæger 
Og jeg bruger det hele 
 
Kunne dog ønske at alle relevante 
ansøgninger ved politiet om 
våbentilladelser våbenpas med mere er let 
tilgængelige i filer eller app samles hos 
danmarks jægerforbund og gøres lettere 
tilgængelige 

• et godt medlemsblad som orienterer om 
jagt 
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• For bevare gode betingelser for jagt i DK 
• for at høre nyt om jagten i danmark.og se 

på nye jagtartikler 
• Det bør man være for at jægerne kan have 

et samlet talerør 
• fordi det er en fortsættelse af 

landsjagtforeningen af 1923 
• For at kunne deltage i feldt skydning i 

borris 
• Følger udviklingen og støtter gerne op om 

en fælles organisation som er vort talerør 
• Forsikring på skydebaner. Og så håber jeg 

at DJ vil støtte op om jagten og ikke mindst 
vildtforvaltningen til jægernes bedste. Det 
kniber lidt - kig på hele kronhjorte 
forløbet. 

• Pga. markprøver og medlemsblad 
• Min lokale forening er under djf 
• Pga. jeg deltager i nogle ting hvor der er 

Krag til at man er medlem 
• for det er en god blad og mange gode 

infomationer 
• For at sikre jagten i Danmark 
• Bladet 
• Se nyheder 
• Fordi jeg har jagttegn og fordi min far altid 

har været medlem. 
• Jeg er medlem for at være ajour med hvad 

der sker på området bl.a. Gennem 
jagtbladet. 

• Få orientering om jagt relaterede artikler 
og ellers læse om våben og jagt 

• Fordi jeg er jæger 
• Udelukkende fordi jeg er medlem i den 

lokale jagtforening 
• Fordi jeg er jæger og regner med at DJ 

arbejder for jægerne 
• Vi er nød til som Jæger i DK til at stå 

sammen i et fælles Forbund for så står vi 
stærkkerer når vi skal forhandle med de 
andre organisationer. Ene jæger er svag 
flere gør stærk når der trækkes samme vej. 

• For at få mest muligt jagt 
• Er medlem, da jeg blæser på jagthorn og 

går på jagt 
• Jeg er jæger og ser det som noget naturligt 
• Jagtbladet med dv. info om jagt mm. 
• Deltage i lokale arrangementere. Støtte 

dem der varetager jægernes interesser 
• Beacsue I made the hunting courses here 

and would like to continue to leanr more 
about the nature and hunt … but would be 
great to have more possibilities to have 
information in english 

• For at støtte op om bæredygtig jagt i 
Danmark 

• Foreningsmand 
• for at være medlem af en stærk 

organisation der taler mit sprog og 
varetager jagten 

• Jeg mener vi som jæger bør stå samme, 
sammen har vi større vægt når der skal 
diskuteres jæger og jagt fremtid. 

• Både for at få bladet jæger, men også apps 
nyheder lovstof osv. 

• Det finder jeg naturligt, når man er jæger 
her i dk 

• Nyheder 
• For at støtte jagten i Danmark 
• Fordi som ene mand, for man ikke noget 

igemmen det politiske system. 
• For og støtte den forening der får ind for 

jagten i Danmark 
• For at få jægeren og adgang til de 

aktiviteter der er i den lokale jagtforening 
• Det er for mig naturligt at være medlem af 

en interesseorganisation, der varetager 
jagtens ve og vel. 

• For at være medlem af lokalforeningen 
• umiddelbart tænker jeg det er en god 

organisation at være medlem af. en god og 
stærk sammenslutning, så vi står stærkt i 
et stort fællesskab omkring jagt i DK 

• Jeg er jæger og jagt underviser 
• Bred orientering om jagt mm. 
• Jeg vil meget gerne være med i en stærk 

og ansvarsbevidst forening / forbund, der 
på bedste vis arbejder på at sikre jægere i 
hele Danmark så gode betingelser for at 
drive jagt som muligt, herunder sikre en 
bred vidensdeling blandt jægere, være den 
koordinerende part for jægerne i alle egne 
af Danmark og naturlige bindeled blandt 
jægerne. 

• Sammen for  jagten 
• DJ agerer på jægernes vegne, og er en 

værdifuld forhandler i forhold til 
politikerne. 

• Foreningsliv er vigtigt både lokalt og 
nationalt, for bedst muligt at varetage 
jægernes interesser med noget vægt bag, 
ellers bliver vi kørt ud på et sidespor af 
grønne organisationer og populistiske 
politikere. 

• gratis medlemskab i forbindelse med 
jagttegn(aspirant) 

• Jeg er nyjæger, og netop bestået 
haglprøven. Selvfølgelig er jeg medlem 

• Støtte jægerne i DK og have gode 
oplysninger at tilgå 

• Da jeg fik jagttegn 1 1977 meldte jeg mig 
ind i den lokale jagtforening under DJ og er 
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som en selvfølge medlem, uanset om jeg så 
måske er eller har været  uenig i visse 
detaljer 

• Jeg mener at det er vigtigt at vi som 
jægere støtter op om forbundet for 
derigennem at blive hørt, og for at være 
med til at påvirke såvel politisk som 
samfundsmæssige holdninger 

• Det er bedre at være mange i DJ frem for 
at stå alene! juridisk hjælp mv. 

• Støtter fællesskabet, som er til gavn for 
alle. 

• For at have samvær og fællesskab med 
andre jægere 

• For at holde mig opdateret, Elsker at læse 
bladet i sender hver måned 

• Hvis jægerne ikke har et forbund til at 
forhandle deres muligheder for sig,og 
samtidig vise en linje udadtil,tror jeg dansk 
jagt ville ende i kaos. 

• Er rigtig glad for at gå på jagt - har været 
jæger i 45 år - og er medlem i Aaker- og 
Aakirkeby jagtforening og nu også kasserer 
det, og derfor også medlem af DJ 

• Jeg er med i flere jagt foreninger går til 
hundeprøver samt skyder lerduer og 
rifelskydning 

• Information om hvad der rør sig på området 
også lovgivningsmæssigt 

• Fordi I er branchens talerør. 
• Godt Blad 
• Jæger jagt. vildt og natur 
• Jeg synes at folk med fælles interesser skal 

søge indflydelse. 
• Sammen kan vi udrette mere. 
• For at kunne gå på jagt 
• Jeg går på jagt 
• For at holde mig ajour og føler at DJ 

arbejder for samspil imellem jagt, natur og 
miljø 

• Det er et krav hvis jeg vil være medlem i 
den lokale jagtforening 

• Der er ingen valg muligheder for der er ikke 
andre 

• Man står stærkere når man er et fællesskab 
over for politikere og andre organisationer. 
Den gode hjemmeside og blad. 

• Har været i Bestyrelsen for kreds 8 og 
riffeludvalg 

• Pga. Lokale aktiviteter og det politiske 
arbejde 

• For bla.fællesskabet og de jagter det giver 
at være med. Og så er der der super gode 
medlemsblad og alt hvad det indebærer  
mvh kaj haagensen 

• Danmarks Jægerforbund gør det godt, for 
os jæger. 

• Jeg får gode historier og god information 
• Jeg finder det vigtigt at jægerne i Danmark 

har en samlet stemme udadtil. 
• Mest for at få bladet Jæger 
• Primært p.g.a. jeres utroligt gode 

medlemsblad. Som indeholder nogle 
utroligt gode indslag, og lokalkendskab. 

• For at få jagtbladet 
• Jagtforeningen og medlemsbladet 
• Tror det var i 2003 kan ikke huske det 
• Har været bestyrelsmedlem i en lokal 

jagtformening i 26 år og var med til 
samlegning af di 3 gamle foreninger  og er 
æresmedlem . 

• For at være medlem i den lokale 
jagtforening 

• Det hører sig til når man er jæger 
• For at få di mest relevante oplysninger om 

jagt m/m. 
• For at få jagttegn 
• Som medlem af DJ er jeg ogsaa medlem af 

den lokale jagtforening samt daekket af 
faellesforsikringen ved faellesjagter. 

• for at støtte op om det faglige og politiske 
arbejde der bliver udført af foreningen 

• samlet i danmark at beskytte jagten 
• Godt med et fælles talerør i politisk 

henseende. Positivt organ for arbejde med 
en fælles interesse og et sted man kan se 
hvad der rører sig på området. Gode 
artikler om det man møder når man er i 
naturen. Godt med en part med interesse 
for naturen som er med til at afbalancere 
natursynet så det ikke bliver for ensidigt. 

• Jeg er medlem af lokalforeningen. Siden 
1967, ca. 

• Jeg er jæger og medlem af en jagtforening 
• Dengang jeg begyndt at gå på jagt for 

ca.55år siden var det nærmeste en pligt og 
det burde det også være i dag. 

• Et godt fællesskab med indhold, en 
organisation som gavner medlemmerne, 
dyrene og jagten i Danmark. 

• Det er man bare, når man er Jæger. 
• For at holde mig orienteret om jagt- og 

vildtforhold 
• Jeg er medlem fordi min lokale 

jagtforening hører under Jægerforbundet, 
og for at vi jægere kan yde ballast i 
samfundsdebatten, når naturens brugere 
diskuteres. 

• Fordi jeg er jæger. 
• Jeg er jæger og elsker naturen, fik jagttegn 

23/6 1964 ,var medlem af dansk jagt og var 
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ok tilfreds med det. 
Læser med stor interesse jeres artikler om 
jagt i udlandet, også dem fra danmark. 

• For at blive opdateret og for at støtte den 
indsats forbundet gør for de danske jægere 

• Fordi jeg mener at DJ gør det godt for de 
danske jægere og fordi i har et dejligt blad 
med gode medlems fordele 

• Primært for at være med i lokal 
Jagtforening. Dernæst for at holde mig 
opdateret 

• Pga jagtforening og kurser 
• fællesskab. 
• Jagt er min store hobby, og det er 

spændende at hører og læse om jagt. 
• For at få jagtbladet og læse de mange 

artikler,som en gang imellem kan relatere 
til mig selv,så holder jeg meget af at læse 
om Rådyrets udvikling(opsatsen) 

• Nyheder indenfor jagt. Og hjælp hvis man 
får brug for det 

• Jeg er medlem fordi at jeg tror på at 
fælleskab gør en stærkere og det er sjovere 
at være sammen om noget uagtet 
forskellighed ! 

• Det er vigtigt at stå sammen for at 
bibeholde retten til at udføre jagten i 
Danmark, samtidig med oplysning til den 
øvrige befolkning. 

• Det var praktisk som nyjæger og var en god 
start 

• Diverse nyheder 
• Organisationen er ok.. 
• fordi jeg er jæger 
• At se hvad der røre sig i hele dk 
• Eneste stærke organisation der støtter 

jagten i Danmark. 
• Lokale jagtforening samt nyheder indenfor 

jagtområdet via JÆGER 
• Pga medlemsfordelene. 
• For at være med i en jagtforening og bladet 
• Det er en nødvendighed for at have en 

problemfri medlemsadgang til de lokale 
jagtforeninger og skytte foreninger. Især 
hvad angår Bonholm. 

• Fællesskabet med andre jægere 
• jeg er jæger 

har egen hund 
er meget ivrig jæger 

• For at være medlem i lokal jagtforening 
• mest for hundeprøver 
• For at få den ekspertise og hjælp jeg har 

brug for samtidig med at de er vores 
talerør udadtil, de kæmper vores kampe på 
alle fronter. 

• Fordi jeg så kan skyde lerduer i den lokale 
forening 

• Forsikring 
• For at blive hørt politsk og fremme jagten, 

synet på hvordan der drives jagt 
• DET HAR JEG ALTID VÆRET  -  I MINE SNART 

38 ÅR 
 MIN JAGTFORENING ER OGSÅ MED . 

• En forening af jægere som taler jægernes 
sag og holder jagtetikken højt 

• fordi det er man når man er jæger godt 
sted at få sin info 

• Vil støtte foreningen 
• Fordi jeg er jæger og lodsejer af 600 ha. 
• nyheder og læsestof fortællinger 
• jeg er medlem fordi jeg er jæger,  

Og fordi jeg holder af naturen og ønsker at 
passe på naturen, samt dens beboer. 

• Holde sig ajour med ny lovgivning - lære 
om nye teknikker og høre nyt fra andre 
regioner. 

• Det er jeg fordi jeg mener at ved at stå 
sammen kan jæger opnå større indflydelse 
på politiske beslutninger, som kan gavne 
jagten og jægerne. 

• for at blive ajourført med gældende  samt 
regler vedr. jagt 

• Når man er organiseret står man stærkere 
overfor andre, som så i øvrigt for det meste 
også er organiserede... 

• Støtte 
• Det er vigtigt at have en 

interesseorganisation der kan sikre mest 
mulig jagt for medlemmerne da vi er et 
mindretal i befolkningen og lever på andres 
nåde og forståelse 

• De arbejder for jægerne og skal / bør 
støttes 

• Nemt 
• Som et led i mit medlemskab af 3 lokale 

jagtforeninger 
• Fordi jeg er aktiv jæger (på et meget 

beskedent plan) 
• Jæger 
• For at bevare jagten og have indflydelse på 

jagt og natur. 
• Jeg tror på lagsarbeid og 

fellesskapsløsninger, og Danmarks 
Jægerforbund er den største og viktigste 
sammenslutning av jegere i Danmark. Jeg 
skal ikke legge skjul på at en stor del av 
motivasjonene er å kunne være med på 
Rønne Jagtutvalgs jagter i Rønne Plantage. 

• fordi det kræves på skude banen og er ny 
jæger 

• medlem af den lokale jagtforening 
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• Fordi jeg er jæger, og kan derfor følge med 
i ting. 

• For at støtte og få orientering om min 
hobby. 

• For at støtte jagtens sag i alle grene fra 
vildtpleje til hundearbejde 

• Som formand for Bornholms buejægere  
er det er selvfølge at være medlem 

• Fordi jeg er en aktiv jæger og forbundet gir 
en en masse fordele 

• jeg er jagt 
• For at få informationer om hvad der sker i 

mit distrikt og læse artikler (men det er 
ikke så tit jeg har tid til det) 

• Bla. så jeg får nyheder om jagt, 
lovændringer, mm 

• Information om nye regler 
• Fordi vi er nød til at stå sammen for at 

bevare jagten i denmark 
• Godt med fællesskab i jagtforeningen. 
• Har startet som medlem i 

landsjagtforeningen af 1923. 
Var jagttegnslæret i små 20 år. 

• For at bakke jagten op politisk. 
For at holde mig fagligt ajour . 

• For at kunne komme med på jagt i min 
lokale Jagtforening. 

• Simpelthen fordi man er tvunget for at 
være med i en jagtforening 

• Jeg er nyjæger, og har brug for så megen 
information som jeg overhovedet kan få. 
Og være medlem af en lokal jagtforening. 
Derfor giver det mening at være medlem af 
DJ :o) 

• Først og fremmest er jeg medlem af 
forbundet, da jeg er meget aktiv jæger 
med hund. Bladet jæger har mange gode 
artikler, debatter og oplysninger. Jeg 
sidder som kasserer i en jagtforening og har 
adgang til medlemsnet. 
Medlemsskabet er også med til at støtte de 
mange gode tiltag indenfor jagt og natur. 

• Det har jag været lige siden jeg fik 
jagttegn og så er det også for at være 
forsikret i tilfælde af noget uforudset 
opstår. 

• Jeg mener det er en god ide at stå sammen 
i et fællesskab overfor politikerene for at 
kunne guide dem til at tage de rigtige 
beslutninger. 

• Jerslev j 
• For at være med i jagtforening 
• informativ hjemmeside - gode input i 

debatter og politiske forhold 
• Jeg mener det er en pligt at være medlem. 

• Jeg er ny jæger og det virker som det 
naturlige at melde sig ind i forbundet. Der 
er aktiviteter, kurser og medlemsblade og 
meget andet. Så jeg kan ikke se hvorfor 
man IKKE skulle melde sig ind. 

• For at være opdateret på alt indenfor jagt 
m.m. 

• Det er vigtigt at være medlem, fordi de 
varetager jægernes rettigheder, og sørger 
for at vi plejer og håndtere naturen korrekt 

• For at være orienteret da jeg også er jagt 
prøve lærer. 
Ikke fordi at jeg altid er enig, men det 
behøver vi jo heller ikke at være. 
Jeg har ofte søgt hjælp og takker for 
hjælpen. 
Men når det virkelig er svært så stikker i 
halen mellem benene. Så kan jeg ikke se 
jeres røv for bar skosåler. 
Det er sgu skuffende. 

• Det var ligesom nødvendigt for at være 
med i den jagt klub hvor jeg er i dag. 

• Jeg har været jæger i 31 år og støtter 
naturligvis DJ, som arbejdet for jagten i 
Danmark :-) 

• Genemen jagtforening 
• Forsikring 
• For at være sammen så mange som mulige  

under sammetag og derved gå fælles ind 
for projekter 

• Godt, at vi har et fællesskab 
• Som aktiv jæger og hundemand er det 

dejligt med det fællesskab der er inden for 
DJ. 

• Vil gerne være med i fællesskabet. 
Sammen er vi stærkere. 

• Jæger skal være medlemmer. Har været 
det siden 1968. 

• Det følger med medlemskab af min 
lokalafdeling. Det giver billigere 
flugtskydning 

• For at have et samlet forbund der kan 
repræsentere jagt og natur i DK. 

• Mest fordi det har jeg altid været, og fordi 
man søge relevante informationer når man 
mangler. 

• Jeg er jæger og jagt er min hobby. DJ 
sørger bl.a. for at varetage medlemmernes 
jagtlige interesser og politiske interesser 
inden for jagt (fx jagtlovgivning, 
våbenlovgivning osv.). 

• DJ arbejder målrettet for jagtens og 
naturens fremtid og vi er som jægere nød 
til at stå sammen omkring jagten og det 
arbejde DJ laver. 

• Det er fordi det er man jo tvungetfor at 
komme i jagtforening 



 
 

24 
 

• jeg har været medlem siden jeg fik 
jagttegn og er med i bestyrelse arbejdet af 
flere omgange,det er den måde man få 
indflydels på. 

• Jeg har været medlem siden jeg som 16 
årig blev jæger og synes at det er normalt 
at man er organiseret, også selv om man 
ikke altid er enig i alt. 

• Sidder som formand i en forening , tror vi 
står stærker sammen. 

• Fordi jeg er jæger :-) 
• Godt sted at være medlem 
• For at være medlem i div jagtforeninger 

samt deltage i flugtskydning ved dem, og 
følge med i jagtbladet 

• Jægerforbundet er den organisation det 
varetager jægernes brede interesse for jagt 
og skal formidle og påvirke så jagten kan 
blive mest muligt udbredt. Støtter man ikke 
en forening der kan varetage disse 
interesser, kan man ikke forvente at jagten 
bliver ved at bestå 

• jagtbladet 
• Jeg sætter pris på vores lokalforening 
• Jo flere vi er jo nemmere er det at få ting 

igennem 
• for fælleskabet 
• For at deltage og følge med i 

arrangementer og modtage bladet Jæger, 
så jeg kan læse om de spændende 
jagthistorier osv. 

• Jeg syntes DJ varetager mine interesser 
efter bedste formåen 

• Bladet og den lokale jagtforening 
• Fordi alle i min familie der er jægerer 

inden mig er medlemmer. Så det tænkte 
jeg bare at det var en god ide når man er 
jæger i danmark. 

• For at være med i den lokale jagtforening 
• For at få nogle gode oplysninger vad der 

rører sig derude 
• Være up to date med nyt om jagt, dyr, 

regler mv. 
• Blev meldt ind da jeg tog jagttegn, samt vi 

kan mere ved at stå sammen. 
• DJ er toneangiven i jagtens sag. 
• fordi at vi som jæger skal skabe et 

fællesskab og sammenhold det er det 
eneste der kan styrke vores sager. 

• Holde mig opdateret og få relavent voldt 
undetdøgelser 

• Fordi jeg er jæger 
• Jeg er jæger og så giver det bare Go 

mening, der er et rigtig godt blad som 
Følge af medlemskabet 

• Tjaee, lidt ligesom en fagforening. Man bør 
være organiseret og stå sammen - selv om 
man måske ikke er enig i alt. 

• For at følge regler og ellers hvad der sker. 
• Pt fordi det er eneste mulighed for af 

støtte jagten i danmark 
• Sammenhold styrker, mere slagkraft i 

fælles interesse område, 
• for medlemsbladet 
• jeg går på jagt 
• For at sikre politisk indflydelse på jagten i 

DK og dennes fremtid  . 
• for at følge med i lovgivning , nye jagttider 

, jagt politik , 
• Vi rejser i flok 
• Kan godt lide at få bladet jæger 
• PGA. Sammenhold og rigtig mange gode 

informationer. 
• For at støtte op om dansk jagtformidling og 

jeg tror det er vigtigt vi står sammen. 
• Det er et krav i den lokale jagtforening 
• Sammen er vi stærke 
• aktiviteter i lokalforening 
• Mener det er eneste rigtige måde at få 

indflydelse  på jagt i DK. 
• Jeg er medlem,fordi at Jægerforbundet 

varetager mine interesser i forh. til 
myndigheder. Og dernæst også fordi at de 
ansatte er yderst professinelle omkring 
jagt. 
Bladet Jæger er jeg også rimmelig tilfreds 
med, dog mangler jeg noget mere lokalt 
stof. 

• Sammen er vi bedst 
• Det vigtigt at jægerne står sammen i 

Jægerforbundet 
• De kurser der tilbydes medlemmerne, 

sammenholdet og det arbejde der ligger i 
at skabe gode betingelser for jagten i 
Danmark. 

• Blev medlem af Ørsø Jagtforening og ville 
gerne følge hvad der skete på landsplan - 
og støtte de gode initiativer og politiske 
arbejde. 

• godt blad en del godt læsestof 
• Jeg tog jagttegn hos hjallerup jagtforening, 

hvor vi blev meldt ind, og siden da har jeg 
bare nydt af at være en del af forbundet :-) 

• Fordi DJ varetager jægernes interesser men 
samtidig ser på hensynet til naturen 
mangfoldighed. 

• Det er vigtigt at vi som jægere står 
sammen og har en stærk organisation i 
ryggen til at tale jagtens og naturens sag. 
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• Jeg er nyjæger, så enhver information er 
guld værd, i forhold til mine fremtidige 
jagt aktiviteter. 

• Jeg har lige taget jagttegn  
Hvis man skal lære noget må man følge 
med på alle fronter 

• Fordi at jeg føler det hører med, når man 
har jagttegn 

• Primært pga. lokalforeningen hvor der er et 
godt sammenhold samt gode aktiviteter. 

• I varetager jægerens interesser som er 
vigtig i disse tider. 

• For vi står sammen  
• For at være oplyst om hvad der sker inden 

for jagt og naturpleje. 
• på grund af jæger og de støter nattur 
• Fordi det er definerende for min identitet 

at være jæger, og derfor vil jeg gerne 
støtte den organisation, som kan gøre en 
positiv forskel for jagten i Danmark. 

• For at få lov til at få på strandjagt 
• Jeg er medlem fordi det er et krav i min 

lokale jagtforening for at kunne indløse 
strandjagt kort 

• For at gå på jagt og få bladet jæger 
• Det er jeg tvunget til 
• Både som meget aktiv, lidt aktiv eller slet 

ikke aktiv jæger bør man støtte op om det 
arbejde som gøres i DJ. 

• Jeg blev det for mange år siden, og fordi 
jeg får Jæger bladet 

• Fordi i er nok de bedste til at bevare jagten 
i Danmark og varetage jægerenes interesse 

• Føler det naturligt som jæger 
• De er med til at sikre mine rettigheder. Og 

kæmper for vore fælles mål 
• Det er en god forening der tilbyder mange 

aktiviteter og samtidigt er gode til at 
påvirke beslutningstagere. 

• Krav for at være medlem af den lokale 
jagtforening 

• Jeg er jæger! 
• Jeg syntes ikke DJ varetager jægerens 

interesse nok og/eller særligt meget. 
Jægere bliver gang på gang, ramt af 
forringelser i kraft af indskrænkelser af 
våben og jagt/reguleringer på vildt. DJ 
syntes jeg ikke er særligt gode til at få sine 
argumenter i gennem og gang på gang sover 
de i timen og bliver løbet over ende, af 
DOF og andre aktivister, der har bedre 
taleevner 

• Er jæger 
• For informationernes skyld og i håb om at 

forbundet kan danne et forsvar mod den 

omsiggribende politiske korrekthed i 
naturspørgsmål 

• At man ikke får kapitaliseret jægernes 
indsats for den danske natur og 
biodiversitet. Vi er jo tossed! kender man 
andre der betaler penge for at plante, så 
og anlægge vandhuller osv. på anden 
mands grund.. 

• Fordi DJ er min "fagforening" ift rettigheder 
og muligheder inden for det grønne 
område. Eks aftale af jagttider i det grønne 
råd, bannerfører for en rimelig knivlov etc 

• Primært pga information vedr jagt, 
lovgivning mv 
Bladet Jæger fylder også meget, gode 
artikler om stort og småt.  
Og slutteligt fællesskabet omkring jagten ig 
styrken i sammen at kunne påvirke og gøre 
en forskel. 

• da jeg er jærger er naturligt for mig at 
være i det forbund der støtte jagten i 
Danmark 

• Jagtforeningen kræver medlemsskab af 
forbundet. 

• Jeg er medlem fordi DJ repræsenterer 
jægernes og vildets interesser og er sagligt 
mod- og medspil til DN og ornitologerne 
m.fl. 

• Grundet at jeg er aktiv jæger gennem 
mange år og hermed med til at passe på 
naturen/miljø og ikke mindst dyrelivet 

• Vil gerne støtte forbundets arbejde 
• • Er jæger og får her en masse information.  

• God videndeling fra foreninger og 
medlemmer. 
• Interessante annoncer fra forretninger og 
butikker. 

• Medlemsblad og jagtforening 
• Grundet billig forsikring.  

Derudover grundet arrangementer som jeg 
dog ikke får benyttet nok. 

• Det ved jeg faktisk ikke.. Blev opfordret til 
det.. Og nu spørger jeg egentlig mig selv, 
og det skal I som organisation også spørge 
om, hvad får jeg ud af det?? Et blad?? Øhh 
hvad mere?? I skal blive langt klarer i 
spyttet: HVAD FÅR VI UD AF 
MEDLEMSSKABET? 

• det er naturligt da jeg er medlem af den 
lokale jagtforening 

• For at blive opdateret. 
• er det kun kunne skyde på skydebane 
• Det er fordi jeg føler mig tryg 
• Blev medlem af de gamle foreninger i 

1967,for at skyde lerduer. 
• Fordi der er god vidensdeling på tværs af 

regionerne. Mange interessante artikler. 
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• Det er et forbund hvor jeg bliver orienteret 
om jagt generelt, gennem mail og 
medlemsbladet. 

• Lokal jagtforening, bladet jæger samt en 
styrket stemme gennem forbundet. 

• Fordi jeg jæger og fordi at holde mig 
opdateret om hvad der sker, regler,love og 
historier fra andre jægere. 

• Får en del nyttige information og viden 
• Jeg er medlem i Ganløsejagtforening så 

jægerforbundet fulgte med. 
• Jeg er forholdsvis ny jæger og vil gerne 

være en del af miljøet. Derfor holder jeg 
mig orienteret om hvad der sker. 

• Grundet medlemskab i en jagtforening. 
• jeg kan godt lide alle de ting der hører med 

til det 
• Giver netværk 

Godt blad 
Medlemstilbud 

• Jo fler vi er jo bedre kan vi få ført nogle 
gode tiltag ud i livet og så er der mange 
gode historier i bladet 

• Jeg syntes det wr vigtigt at være medlem 
af dj da de varetager mine interesser i 
samfundet 

• For den informative del i bladet, samt det 
bør man være for at støtte op om vores 
fælles interesse. 

• Fordi jeg går på jagt og ønsker mig at holde 
mig orienteret og lovgivning samt få 
inspiration 

• Information og inspiration 
• Kærligheden til naturen, jagt og venskaber. 
• Jeg er jæger og vil gerne i et fællesskab 

der er med til at forbedre naturen og dens 
diversitet, og samtidig høste frugterne af 
naturens overskud. Og det gøres bedst i 
fællesskab. 

• Ønsker at støtte arbejdet, især med at gøre 
landmænd og polikere opmærksomme på at 
der er mere end fornuft i at også bevare 
levesteder for de fritlevende dyr i vort land 
og skose de tosser der dræber alt for 
mundingen af bøssen 

• Et bedre indblik i jagtverdenen. Mulighed 
for fællesskaber. Jæger bladet 

• Jeg er medlem da jeg går på en skydebane 
om sommeren 

• Jeg ser jer som hovedorganisationen. Min 
ægtefælle er også medlem. Vi får dermed 
bladet via hans medlemsskab. Jeg er også 
jæger og meldte mig ind for at støtte jeres 
arbejde, synes ikke der er så voldsomt 
meget vundet ved et par-medlemskab 
(altså at det ekstra medlemskab er relativt 

dyrt), hvilket er min væsenligste 
indvending. Jeg synes ellers at I gør et godt 
stykke arbejde. 

• Det at være fælles og stå sammen. Støtte 
et formidlende organ, samt at kunne stå 
stærkt både politisk og i samfundet. 
Sammen står vi stærkest i formidling af 
naturforvaltning og bæredygtig jagt. Især 
syntes jeg personligt at hav og strandjagten 
skal formidles og styrkes så vi fortsat kan 
have denne fantastiske mulighed for at 
komme i prammene og kajakkerne og ud 
langs vore smukke kyster. 

• Jeg bruger jeres hjemmeside til at hente 
info omkring jagt i udlandet og regler 
herom, DJ videoer om skydning, jagt mm.. 
Jeg bruger skydebaner med instruktører 
uddannet fra DJ. Jeg nyder at læse bladet 
Jæger hver måned. Jeg bruger DJs 
trofæopmåling og jeg deltager nogle gange 
på jagter i min lokalforening. 

• Jeg finder det vigtigt at jægerforbundet 
varertager min interesser også der bliver 
passet på naturen. Herunder dyrene og 
planter mv. 

• Bladet kurserne og foreningsarbejdet over 
for myndighederne. Samt at DJ gik aktivt 
ind i samarbejde til støtte for buejægere 

• Sammenhold gør en stærk 
• Min lokale jagtforening kræver det 
• Forsikring og information om det der sker 

lige nu 
• For at Dj varetager mine interesser hvad 

angår jagt i bred forstand. 
• Har været medlem fra 16 års alder -  

Styrke jagten gennem sammenhold 
• Fordi jeg er jæger 
• Fordi man står bedst, når man står 

sammen, selv om man ikke altid er enige 
• For at kunne være medlem af en 

lokalforening med adgang til 
flygtsktdnibgsbane 

• er medlem af Ølstykke Rørbæk jagtforening 
• Hjælp så jeg som nyjæger kan blive en god 

jæger 
• Øh, fordi jeg er jæger?! 
• Jeg mener at det er i min interesse at være 

medlem af jægernes interesseorganisation. 
• For at få adgang til blad og viden samt 

diverse aktiviteter, fx jagtfeltskydning. 
For at have jagtnetværk via lokal 
jagtforening 
For at støtte et centralt organ, som taler 
danske jægers sag 
For at have forsikringen 

• For at være opdateret med hvad nyt der 
rører sig 
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• Som jæger mener jeg, at det er vigtigt at 
støtte op omkring interesseorganisationer, 
som både varetager den etiske side af 
jagten og også værner om jagtens 
eksistensgrundlag 

• Xxxx 
• fordi de arbejder for mere jagt og natur 
• Det eneste rigtige når sted at være medlem 

samt er ligeledes med i en jagtforenings 
bestyrelsese og så er der en række fordele 
ved at være med i Jægerforbundet. 

• Info 
• Bla. for at kunne være medlem af den 

lokale jagtforening 
• Er medlem af en jagtforening og derfor 

automatisk medlem af djf 
• Danmarks Jægerforbund gør meget for 

jægerne og jo flere vi er jo større stemme 
har vi i det offentlige rum. 

• Er jæger 
• For indflydelse 
• Primært på grund af medlemskab af lokal 

jagtforening 
• Jeg er medlem så det forsikre mig og så jeg 

kan blive medlem af andre jagt foreninger 
• For at modtage bladet JÆGER. 
• Ligesom man er medlem af en fagforening 

når man er på arbejdsmarked. Så er man 
medlem af Dj når man er jæger. 

• Info om jagt og natur 
• Jeg meldte mig ind i DJ i sommers, for at 

blive medlem af en jagtforening. Jeg har 
netop købt mig ind i et konsordie pr. 1. 
september Jeg kendte ikke så meget til DJ 
før det. Jeg er dog meget glad for 
medlemsbladet, forsikringsordningen osv. 

• det synes jeg man skal som jæger 
• der får man de sidste nyheder angående 

jagt mm 
• På grund af en aktiv jagtforening samt et 

godt og relevant jagtblaf 
• Sammen hold gør stærk 
• Interesse for jagt, jæger. 
• Fordi det er vigtigt med en samlet 

organisation til at stå imod tendensen, hvor 
klimatosser kan finde på hvad som helst, og 
hvor de venstreorienterede journalister 
ikke har noget filter, men bare helt 
unuanceret skræpper med på idioternes 
sang - eksempelvis, når en gammel co2 
neutral økokultur brænder og man siger at 
verdens lunger brænder - alle med blot lidt 
simpel viden ved, at der ved branden 
skabes co2, men at der samtidigt opstår en 
ny kultur, som netto forbruger co2 og 
skaber ilt (jeg er heller ikke vild med 

afbrændingerne, men det er en anden 
diskussion - vi afbrænder også vores heder) 
- vi vil som jægere være lette ofre for den 
slags fjolleri. 

• Solidaritet med andre jægere. Går egentlig 
ikke på jagt iDK. Det er ihvertfald ikke på 
grund af Jægerbladet. 

• På grund af lokalforening. 
• med at bevare jagten i dk. da det ikke er 

selfølge 
• For mig er det helt naturligt at være 

medlem af den organisation, der varetager 
de danske jægeres interesse. 

• Først og fremmest fordi jeg er jæge - og så 
er man vel det. 
Derudover finder jeg gavn i at have et 
medie og en forening der arbejder for natur 
og jagt samt holder mig informeret. 

• For at have en stærk talsmand 
• Fordi det er jægernes eneste mulighed for 

at stå sammen og tale et sprog, dog gør 
man det bare ikke desværre. 

• fordi jeg synes, at I laver et godt stykke 
arbejde, både for medlemmerne og for 
naturen. og så er det et godt blad I sender 
ud til os :-) 

• Jeg har været medlem i ca. 60 år og har 
aldrig fortrudt det. Jeg har på region og 
kredsplan haft mange forskellige poster 
gennem tiden, alm. bestyrelsespost, 
regionskasserer, strand og 
havjagtkoordinator, vildtredder, 
reguleringskordinator m.m. Lokal har jeg 
været formand for Ribe Strandjagtforening 
og ved sammenlægningen blev jeg formand 
for Jyllands største jagtforening Ribe 
Jagtforening i ca. 20 år. Jeg deltager i 
kreds og årsmøder for kun på den måde kan 
jeg være med til, at få bestemmelse. Jeg 
er haglprøvehjælper og har været det siden 
start. Jeg er efterhånden 79 år men har 
ikke tænkt mig at bare sidde og nyde det, 
også i fremtiden vil jeg deltage så længe 
jeg kan til gavn og forhåbentlig glæde for 
mine medjægere kun på den måde bliver 
Jægerforbundet bedre.Sammenlagt har jeg 
vel været i bestyrelser i over 125 år. 

• Jeg synes at jeg får de oplysninger som er 
releveret 

• For at kunne deltage i forskellige lokale 
aktiviteter 

• Som jæger finder jeg det naturligt og 
vigtigt at være medlem af den 
organisation, der arbejder for jægernes 
interesser. 
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• Har siden 1967 været medlem af Dansk 
Jagtforening og gik ved sammenslutningen 
over i Danmarks Jægerforbund 

• Jeg mener man som jæger skal støtte op 
om jagtens sag, der er rigtig meget der 
prøver på at ødelægge muligheden for at 
gå på jagt. 

• En interesse organisation. 
• det er jo næsten nødvendig for at gå på 

jagt. 
• kan godt lide mail og bladet,bliver godt 

orienteret. 
• God organisation ,fin jagtblad ,stort udvalg 

i kurser ,og måske lidt dyr . 
• Som jæger og i bestyrelsen for vores 

jagtforening på daværende tidspunkt men 
som blev lagt sammen med anden forening 

• Primært vel nok af hensyn til bladet; men 
ligevel også mht. at hente jagtlige 
oplysninger på nettet. 

• For at få bladet jæger og ellers følge med i 
hvad der sker inden for jagt området. 

• Jeg ønsker at være solidarisk med andre 
jægere, alene kan jeg ikke ret meget. 

• Jeg syntes, at det er vigtigt at støtte 
fællesskabet. Det er også et fedt blad vi 
får. 

• Jeg er medlem i Vejrup Lagtforening, og 
bor i Norge 

• Har meldt mig ud 
• Det er godt at være en del af en 

naturorganiton 
• Det er en hel naturlig ting for mig 
• Skete helt automatisk ved jagttegns 

undervisning, har været glad for det siden 
• Fordi det er et godt forbund 
• God information om jagt.Super jagtblad. 
• For at følge med i de sidste  nyheder 
• styrk sammenhold blandt jæger 
• Fordi de gør noget godt for naturen 
• for at holde mig opdateret 
• Det lokale jagtforening 
• For at få info om jagt i dk 
• For jagtbladets skyld 
• Glæder mig til jagtbladet kommer med 

posten og så er der forenings jagterne 
• Godt blad, god forening, som jeg 

efterhånden har været medlem af i 60 år, 
så det slipper man ikke lige sådan! 

• føle  mig orienteret i hvad der foregår  på 
jagtfronten . 

• Føler at det skal man være. 
• Det den gør for jægerne 
• Jeg er medlem for gøre Jægerforbundet så 

slagkraftigt som muligt og for evt. at kunne 

benytte mig af diverse kurser. 
Bladet Jæger er også en vigtig ting for mig. 

• For at være medlem af "Sneum sogns 
jagtforening" og af jagtpolitiske årsager. 

• Et godt fællesskab syntes jeg. 
• For at være med i et bredt fællesskab med 

jagt som overordnet fokus. 
• Adgang til lokale jagter foreninger 

Hundetræning og bladet 
• Fordi jeg er jæger, og mener vi skal stå 

sammen 
• vv 
• D.J. er en organisation der oplyser om 

mange jagtrelaterede ting gennem bladet 
Jæger og den ugentlige nyhedsmail. 

• Bestyrelsesmedlem, ønsker at støtte 
• Sammen står vi stærkere...... 
• overordnet set synes jeg det er nødvendigt 

for at have politisk indflydelse men 
derudover er jeg kasserer i Vejrup 
Jagtforening samt meget aktiv på vores 
flugtskydningsbane og endelig går jeg 
meget på jagt, så alt i alt benytter jeg mig 
meget af Danmarks Jægerforbund 

• Jeg får en masse godt info, hjemmesiden 
og det udmærkede blad, forsikring, og hvis 
jeg får brug for faglig bistand, kan jeg bare 
ringe eller skrive, så får jeg svar. 

• Hvis ikke det var fordi jeg gik til 
flugtskydning eller havde hunde 
havde jeg ikke været medlem, der bliver 
ikke gjort noget for den lille mand 

• Jeg kan sige det sådan , man spiller jo ikke 
håndbold uden at være medlem af den klub 
du repræsenterer, sådan er det selvfølgelig 
også med jagten  

• vil gerne støtte forbundet 
• altid med nye emner f.eks. mårhund. 
• Jeg er medlem for at være med i den 

lokale jagtforening og for at få jagtbladene 
• Kortere vej fra top til bund 
• Fordi jeg deltager i lokalforening og skyder 

lerduer 
• Jeg er jæger og læser bladet og får gode 

indformationer 
• Er jøger 
• Adgang til skydebaner / bladet Jæger 
• Når man er jæger er det også naturlig at 

man er medlem af DJ de gør et stor 
arbejde for os jægere og så vil jeg nødig 
undvære bladet Jægeren 

• Fordi vor jagtforening hade en god jagt 
• For at prøve at sikre jagtens fremtid. Også 

derfor jeg overvejer at melde mig ud, da 
DJs stemme udadtil åbenbart ikke er stærk 
nok. 
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• De varetager jægers interesser 
• Jeg kunne ikke drømme om IKKE være 

medlem 
• Man skal være medlem for at kunne købe 

digekort ved Vadehavet 
• Jeg er jæger 
• Fordi bladet jæger er godt 
• Jeg mener at det vigtigt at være medlem så 

vi har stører indflydelse i jæger forbundet 
• Jeg meldte mig ind på opfordring fra 

læreren på jagtkurset, da jeg tog jagttegn 
• Hvis du spiller fodbold er du medlem af en 

fodbold forening. Jeg er jæger og i min 
jagtforening finder jeg sammen  med 
ligesindede. Gennem forbundet får jeg nyt 
fra ind og udland deriblandt nyt om love og 
bestemmelser. 

• Alm info og bladet, fælleskab giver bedre 
betingelser for forhandling i jagtens 
øjemed 

• Der arbejdes med en fornuftig sag. 
• Både for viden samt debatter og en masse 

god læsestof samt muglighed for udannelse 
• ? 
• Fordi jeg syntes det er vigtigt at der bliver 

gjort noget for jagten/vildtet/naturen samt 
det er vores stemme rent politisk. 

• For at  være med i en samlet stemme der 
taler jagtens sag. Samt at holde mig 
orienteret om jagt. 

• For at støtte op om jagtens sag og 
interesser 

• Vigtigt at følge med hvad der rører sig på 
jagtområdet i DK 

• For at skyde feltskydning samt være 
medlem af lokal jagtforening 

• Holde mig informeret vedr. alt med jagt. 
• jeg er aktiv jæger og hundefører og mener 

at fællesskab gør stærk 
• fordi det at stå sammen og kæmpe for den 

fælles sag er vigtig. 
for kammeratskabet, oplevelser, støtte det 
lokale, jagt, skydning 

• Den varetager mine jagtlige interresser 
• For at have en forening der samler jægerne 

og taler jægernes sag. 
• Vil gerne være en del af et fælles skab 
• en org. er varetager mine interesser 
• som jæger har jeg altid været medlem og 

glad for at modtage bladet 
• For at få ideer og følge med i jagtens 

mangfoldigheder. Bl.a. debatterne om 
fredning/jagttid. -Jagt i et moderne 
samfund, hvor dyrene spiller en stor rolle! 

• Fordi de gør et stykke politisk arbejde og 
danner rammen om jagt i Danmark 

• Pga af det gode arbejde I gør for at 
informere om jagt og ikke mindst 
anstændig jagt, samt hele det politiske 
arbejde. 

• Fordi de lokale foreninger sælger Engkort i 
lokalområdet og så skal man være medlem 
af Danmarks jægerforbund for at kan købe 
dem 

• For at støtte den lokale jagtforening. 
• Har altid synes man skal være organiseret. 

Men overvej ikke at være det, efter 
konkrete situationer med dj 

• Fordi det er vigtigt at vi som jægere står 
sammen om vores holdninger og meninger 
omkring hvorledes naturen kan benyttes. 

• Jagtinteresseret og ny information 
• Jeg er medlem fordi jeg er jæger. Jeg 

syntes dog det er blevet for dyrt. Jeg så 
gerne man kunne få et medlemskab hvor 
man kunne fravælge fx magasinet jæger og 
andre ting så det blev billigere. Jeg er kun 
medlem for at kunne være medlem af jagt 
foreninger og for at der er flere mennesker 
bag organisationen 

• Som medlem af en jagtforening er det et 
krav 

• Forsikring og fællesskabet 
• For at få fortolkning af regelsæt på en 

forståelig måde. Og hvad der sker af tiltag 
på mange områder. Når vi er mange, der 
står sammen, får vore synspunkter og 
holdninger mere værdi - vel at mærke, hvis 
de fremføres sobert. 

• Jægerne skal danne fælles front, så vi kan 
værne om vores interesser 

• Jeg er medlem af Sneum Sogns 
Jagtforening, hvor vi har vedtaget at alle 
medlemmer også er medlem af DJ 

• Vi er nødt til at have organisation der kan 
tage vare på vore fælles interesser. 
 
Vi bliver presset fra mange sider og 
fornuften mangler totalt i debatten af og 
til. 

• Man får en god viden om hvad der rører sig 
i DK 

• det er vigtig at vi jæger står sammen, så er 
vi stærke... 

• Har været medlem i mange år. Skønt at 
kunne følge andre jægere og deres passion 
for jagt. 

• Det kræves for at være medlem af den 
lokale jagtforening 

• Hvis ikke man er medlem kan man heller 
ikke have nogen mening om noget eller sige 
noget uanset om det er GODT ELLER SKIDT 

• Det er vigtigt at vi har et talerør 
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• Forsikring i forbindelse med jagt og 
feltskydning 

• Fordi det er nemt 
• Jeg skulle være medlem for at kunne 

deltage i en jagtfeltskydning. 
• Er blandt andet medlem, da jeg mener vi 

står stærkere som en stor gruppe. Det 
styrker os, når der skal foregå 
forhandlinger; også med andre 
naturgrupper ! 

• Er i færd med at tage jagttegn. 
• God og stærk forbund 
• Jagtbladet 
• jo flere vi er sammen jo bedre står vi når 

der skal forhandles 
• Det giver mening at stå sammen i det 

jagtpolitiske i forhold til en bekymrende og 
tiltagende fremmedliggørelse overfor natur 
og jagt. 

• Samlet står vi stærk, gode muligheder for 
uddannelse og information om jagtlige 
emner. 

• Fælles talerør til politikkerne 
• Fordi jeg går på jagt og er medlem af Fanø 

Jagtforening. 
• Nyheder, artikler og Hjælp hvis man gør 

noget galt. 
• Nyheder indenfor jagt og læser gerne on 

innovationsprojekter for forbedring af 
diverse biotoper 

• Det var et krav for at blive medlem af en 
lokal jagtforening jeg ønskede medlemskab 
af. Da det ikke længere er relevant, 
overvejer jeg egentlig jævnligt om jeg skal 
være medlem. 

• Fordi det kræves af den lokalforening jeg 
er medlem af! 

• Fællesskabet til jagten 
• For løbende at holde mig opdateret på hvad 

der rører sig inden for jagt og læse de gode 
artikler. 

• Da jeg er ny jæger kal jeg læse om det jeg 
behøver at vide 

• Vigtigt med et koordineret interesseorgan 
for jægere - samt bladet "Jæger" 

• Fint opdatering på alt hvad der sker 
• Det er på grund af natur oplevelser og godt 

kammeratskab 
• For at være en del af et stærkt 

sammenhold. For at få ny læring. Jeg er 
meget glad for foreningsbladet. Jeg tror på 
at forbundet vil gavne alle jægeres sag. 

• Bladet Jæger 
Forsikringen 

• Kan lide at have en god og faglig 
kompetent organisation. 

• Jeg føler en forpligtelse til at følge de 
forholdsregler der nu en gang er, ved at 
være jæger. Dels er det vildtplejen, hvad 
er jagtbart, naturpleje og vigtigst 
gældende regler samt fortolkningen af jagt 
loven. 

• For at være medlem af en jagtforening 
• Sammen står vi stærkest. 
• For at støtte det jagtfaglige arbejde. 

Får nyttig viden om ændret lovgivning i 
Jæger. 
Inspiration til jagt-rejser rundt om i verden 
i Jæger. 
Viden om hvad der sker med hensyn til 
vildtbestanden i Danmark: mårhund, ulv, 
hjortevildtoversigten osv. 

• Fælles skabet i jagt foreningen, 
hundetræning og skydning 

• Da jeg er jæger går jeg udfra at 
jægerforbund er en slags fagforening eller 
noget derefter.. 

• Jeg er medlem af DJ , da jeg er tilknyttet 
til en jagtforening 

• Har været medlem af jagtorganisationen i 
43 år. Det er god information 

• Som medlem af en lokalforening 
• Jagtforsikringer og medlemsblad 
• Kommer nogle fine blade en. gang hver Md 
• Sammenhold giver styrke 
• For at følge mange tiltag og udvikling i den 

danske jagt. Og de mange love som er 
svære at finde ud af. Plus de mange 
historier og tilbud som der findes  

• Det har jeg altid været. Vel egentlig mest 
for at støtte de frivillige i minegen forening 

• For at støtte vores jagt-sag, DJ forhandler 
på jægernes vegne og er på mange måde 
jægernes talerør. Desuden giver det 
muligheder i foreningen og kan godt lide at 
læse bladet JÆGER. 

• For at kunne komme på 
flugtskydningsbanerne. 

• Jeg er jæger. Jeg vil gerne holde mig 
opdateret. 

• For at støtte op om vildtforvaltningen i 
Danmark. 
Og for at holde sig orienteret indenfor 
området 

• For at støtte op omkring jægerne i DK og 
aktiviteter for denne gruppe. Desuden er 
der mulighed for at få viden og rådgivning 
igennem forbundet. 

• Jeg er Jæger 
• Bladet Jæger.  

Og én “samlet” stemme i offentligheden 
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• Fordi I udøver politisk arbejde på jægernes 
vegne i de fleste samfundslag. Det er et 
virkeligt utaknemmeligt job (jeg har aldrig 
mødt så mange mennesker så mange 
meninger som på jagt), så jeg er glad for at 
nogen gør det. 

• Fordi jeg går på jagt 
• Alt for dyrt i forhold til, hvad vi som 

jægere får ud af medlemsskabet. 
• Fordi jeg er jæger 
• Det er vigtigt vi står sammen som jægere, 

der er jo grønne org. der gerne så mindre 
jagt. 
Syntes Danmarks Jægerforbund gør det 
godt. 
Sammenholdet i de lokale jagtforeninger er 
også meget væsentlig. 

• Fordi jeg er jæger. 
Ønsker at få informationer vedr. jagt/vildt 
og natur. 

• fordi jeg er medlem af en jagtforening og 
derfor er tvungen medlem 

• Forsikring - jagtblad - politisk 
• Jeg har altid siden jeg fik jagttegn i 1961 

været medlem af en lokal forening og 
dermed af Danmarks Jægerforbund uanset 
hvad det har haft af navn. det er altid godt 
at være medlem af et fællesskab med 
samme interesser. 

• Jeg er aktiv jæger og fimder derfor rigtigt 
at være medlem af DJF 

• Der bliver udført et nyttigt arbejde i 
forbundet - men pas på med 
pengeforbruget - vær ydmyg!  Jagtbladet er 
et godt blad. 

• Det har jeg været i mange år! Jeg finder 
det mere vigtigt end nogen sinde - at vi har 
et stærkt talerør overfor myndigheder og 
"de grønne". Og som bestyrelsesmedlem og 
instruktør vil det vel være unaturligt ikke 
at fortsætte medlemskabet? 

• Jeg er 65 år, og jeg har været jæger i >50 
år. Det er vigtigt, at vi jægere er 
organiseret, hvis vi vil blive hørt og 
respekteret i den daglige debat. 
Samtidig er jeg godt orienteret om alt 
vedrørende jagt og natur, så alt i alt er jeg 
tilfreds. 

• jeg har været medlem siden 1967 Jeg har 
alle medlemsbladene for alle årene og de 
bliver stadig trukket frem og læst i ny og 
næ Det har været spændende at se 
udviklingen igennem årene jeg synes bare 
der er kommet for mange forordninger 
omkring jagttider og regulering   men det 
gælder jo for al lovgivning. Jeg er medlem 
af to lokalforeninger og har siddet i 

bestyrelsen en årrække i den ene Så jagt og 
hvad dertil hører har altid været lidt af en 
livsstil for mig 

• Hovesageligt for at kunne føle mig som en 
del af jægerfællesskabet, både på lokalt- 
og landsplan og for at kunne deltage i 
Jægerforbundets og lokalafdelingernes 
aktiviteter. 
For at bakke op om forbundets mandat i 
det politiske arbejde, bl.a. omkring 
jagtlov, våbenlov og jagttider.  
For at kunne holde mig orienteret om hvad 
der rører sig på jagt- og jægerområdet, 
gennem medlemsbladet JÆGER såvel så 
hjemmeside. 

• deltager i lokale forening i Hinnerup. Har 
været medlem i mere end 27 år uden 
anerkendelse ��� 

• For at støtte “jagtens” sag! 
• Danmarks Jægerforbund varetager 

jægernes interesse i "dagens Danmark". 
• Det er jeg for at være opdateret på hvad 

der sker inden for jagt. 
• For at blive opdateret rent jagtmæssigt. 

søgning af faglig relevans om:våben,jagt, 
lovgivning m.m. 
Godt medlemsblad 

• Jeg er jæger  
• Pga skydebanerne og hundetræning. Og 

generelt oplysning. 
• Fordi det føles rigtigt at støtte 

interresseorganisationen 
• Står stærkere som jægere når vi er samlet i 

en organisation.  Ok blad 
• Jægetnyt. Og små historier 
• Fordi der kommer mange informationer 
• Jeg er medlem for at holde mig opdateret, 

støtte op om jagten og generelt være en 
aktiv del af jægerkulturen i DK. 

• info om nye regler og tiltag - og specielt 
medlemsbladet som jeg virkelig nyder at 
læse 

• Syntes ikke de fokusere på de enkelte 
jæger. 
Der imod bruger de meget tid på de store 
jæger der har kronvildt.  
Men det er jo også rart at kunne gå en 
gratis jagt på kronvildt 

• For at følge med i hvad der sker f.eks med 
jagtloven, jagttider osv. 

• For at få jagtbladet 
• Fordi jeg har jagttegn 
• DJ er den eneste jagtlige organisation der 

sidder i alle mulige positioner og kan tale 
jagtsagen. 
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• Når man er mellem af jagtforening er også 
af jægerforbundet 

• Findes naturligt 
• Som jæger er det for mig helt naturligt at 

være medlem af et fællesskab som taler 
jægernes sag. Og som sikre ordentlige 
forhold for jægerne men ikke mindst for 
den danske natur og Danmarks dyrevildt. 

• Det blev jeg automatisk da jeg for 36 pr 
siden fik jagttegn 

• Jeg mener sammenhold blandt jægerne, er 
nødvendig når vi skal varetage vores 
interesser for naturen og lovgivningen. 
Disse interesser formidler Danmarks 
Jægerforbund.  
 
Der er mulighed for at få råd og hjælp 
igennem forbundet, eller kontakt til en 
expert hvis man har behov for det. 

• jeg forventer de varetager mine interesser 
derfor er jeg medlem 

• For at støtte op om fælles holdning/politisk 
indspil til jagten 

• For at modtage information og holde mig 
opdateret på natur- og jagt relaterede 
emner. 

• Jeg er jæger, og det er den eneste forening 
for jægere 

• Det har jeg altid været siden jeg fik 
jagttegn. Det er vigtigt at deltage i en 
foreninger der varetager ens interesser. 

• En samlende organisation overfor jægernes 
omverden - bestemt nødvendig 

• MEDLEMSKAB VIA LOKAL JAGTFORENING OG 
GÅR TIL PRØVER/JAGTHUNDE SPORT 

• Jeg er jæger 
• For at have adgang til den lokale 

jagtforening og flugtskydebane - selvom jeg 
kun sjældent bruger det. 

• Fordi jeg tror på nødvendigheden af at 
have et fælles talerør. Jægerne er alt 
andet lige en lille del af landets befolkning. 
Hvis vi fortsat skal have mulighed for at gå 
på jagt, skal vi alle trække samme vej. 

• Jeg er medlem af en lokalforening , hvor de 
fleste medlemmer er medlem af DJ. 

• Blad og forsikring. Så vil jeg erne støtte 
foreningens arbejde. 

• Det er vigtigt at støtte den organisation, 
der gør mest for min store interesse. Jagt 

• De udgør en god stemme politisk, samt 
udgivelsen af et interessant medlemsblad 
hver måned 

• For at få bladet. 
• Den lokale jagtforenings sammenhold 

• Vil støtte op omkring jagten i Danmark. 
Adgang til skydebaner via lokalafdelingen. 

• For at være opdateret, 
• Af amien jagtinteresse 
• For at læse om hvad der sker inden alle 

former for jagt og natur og håber det også 
er med til at åben nogle døre for mig da jeg 
er nyjæger fra 2018 

• Jeg tog jagttegn i 2018, det har længer 
været et ønske for mig 

• Mener det er vigtig vi som jægere er en del 
af en større org dette giver større 
gennemslagskraft i forhold til vores sag 

• Jeg er medlem for at støtte det Danmarks 
Jægerforbund kæmper for, og mere alle 
jæger burde være medlem. Samt have 
mulighed for at kunde skyde på forskellige 
skydebaner. 

• Kun for at deltage på markprøve og 
apporteringsprøve 

• For at vi i Danmark som jægere står i 
samlet flok, og derved øger vores 
muligheder ved diveres forhandlinger. 

• Jeg er ny jæger, så jeg synes det er godt 
med info 

• For at bidrage til at jagt foregår på en etisk 
forsvarlig måde under hensyntagen til den 
aktuelle bestand sf vildt 

• Aktiv jæger i hverdagen. 
• Bladet Jæger  

Det at støtte op om en fælles sag - vi er 
godt 100.000 der er oppe imod 4,3 mio 
vælgere 

• For at få min interesse varetaget DJ. 
• Jagblad, kurser, 
• Fordi der desværre ikke er andre valg hvis 

man vil støtte en NGO der går ind for jagt 
og som har politiks indflydelse. 

• Det er jeg fordi forbundet gør en masse for 
jagten. Både politisk, men også for 
medlemmerne direkte. 

• Jeg er jæger:-) 
• Min interesse for jagt og natur bidrager 

væsentligt til min medlamsskab samt 
mulighed for diverese rabatordninger ved 
forsikringsselskaber. 

• Det er det eneste sted, der generelt 
varetager danske jægeres interesser 

• Jeg skulle have jagttegn 
• Jeg er medlem for at det støtter det 

danske jagt 
• Jeg har lige taget jagttegn, og ser det som 

en naturlig forlængelse af dette at være 
medlem af en jagtforening og forbundet. 

• Fordi medlemsskabet giver adgang til et 
fælleskab og et fagtidsskrift. 
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• Det er OK. 
• For det arbejde I og de lokale foreninger 

laver. 
• Medlemsfordele og for at bakke op om 

jagtens sag. 
• For at støtte op om fællesskabet 
• Fordi jeg er jæger og går op i hunde og at 

arbejde med hunde og har kennel 
Beenfeldt's og trænet i politi Lungeforening 
og jagt hunde træning og haft med hunde 
at gøre siden 1984 og jeg elsker at se hunde 
arbejde 

• Da jeg begynde til jagttegn opfodrede vires 
jagttegnslære at blive medlem  

• Er nyjæger så er helt grøn og har ikke 
noget at brokke mig over  

• DJ varetager jægernes tarv 
• Alle jægere bør være medlem af DJ. Så vi 

alle er med til at styrke jagtens sag i DK, 
gennem vores interesseorganisation. 
Desuden får man information om jagt mm. 
Gode artikler med historie, test og meget 
andet. 

• fordi jeg er jæger 
• Gæt En gang imellem 
• Nyheder og medlemsbladet 
• Der er mange gode oplysninger til os 

jægere 
• Det er vigtigt at vi er en stærk organisation 

og her er medlemstallet et vigtigt 
parameter. Og selvfølgelig også for den 
viden og erfaring der er vigtig for nye 
jægere at erhverve sig. 

• For at støtte jagten i Danmark 
• Om man er enig eller uenig i den førte 

politik i DJ, så er det bedre for jagt i 
Danmark at vi har et stort forbund. 

• Det er vigtigt at jægerne organiserer sig 
stærkt politisk 

• Tidligere jæger, men går ikke på jagt 
mere. 
Medlem for at støtte foreningen og læse 
jæger. 

• Primært for at være med til at "løfte i flok" 
når der skal forhandles med andre 
organisationer/myndigheder 

• For at få information og for at støtte en 
organisation der arbejder for danske 
jægere. 

• For at få jæger 
• Et fællesskab, de fortsat skal “kæmpe” for 

jagt i DK også for de næste generationer! 
• Interesserer mig for jagt og naturen 
• det har man pligt til som jæger 
• For at få bladet, og kunne deltage i 

aktiviteter i foreningen 

• Jeg er jæger og flugtskydnings instruktør 
• For at få løbende info om bl.a. Nye love og 

regler 
• godt blad 
• For at kunne følge med i hvad der sker på 

jagtområdet i hele landet ( blant andet 
uenigheder ) 

• pga bladet 
• For at få de seneste nyheder om 

jagtlovsændringer og Jæger. 
• For at kunne gå på jagt og for at kunne gå 

til prøver med hunden 
• Hvis vi skal have noget igennem som 

jægere er vi nødt til at stå sammen, der er 
rigelig modstand overfor jagt i samfundet 
som det er, så uden sammenhold har vi 
intet 

• det er fordi jeg mener jo flere vi er jo 
stærkere står vi. 

• Jagt interesse/jagtegn følge med 
• Det eneste rigtige bud på en 

jagtorganisation der kan blive hørt. 
• Er generelt tilhænger af medlemsskab af 

foreninger der plejer mine interesser 
• "Tvunget" medlem pga. ejerskab af 

bådeskur. Er ikke jæger 
• Er nyjæger og så er det vigtigt at have et 

godt sammenhold !  
• Fordi jeg jæger og derigennem har fået 

kendskab til DJ 
• Naturligt som jæger at være medlem. 

Ønsker også info via "Jæger". 
• En jagtforening dannede rammen om min 

uddannelse. 
• Mange gode oplysninger om jagt og artikler 

i medlemsbladet. 
• Det er min opfattelse at man skal være 

medlem. Jeg er medlem af flere lokale jagt 
klubber og går på jagt nogle gange om året. 

• Det virker korrekt at gøre, samt 
muligheden for træning i skydeprøve i en 
lokal forening 

• Der er en del. jagtlov kan søges jagt tider 
et rigtigt godt blad  
 
der er sikkert maget andet som ikke lige 
kommer for nu 

• En naturlig følge af at være jæger. 
• DJ er jægernes talerør til myndigheder. 

Uden DJ vil vi blive presset på skydebaner, 
jagttider, jagtarealer mv. 

• Mener at det bør man være for at være 
opdateret på love, regler m.m. 

• Mærkelige udmeldinger bl.a.om 
ulvedræberen og stotvildt fordeling 

• for at være organiseret i et fællesskab 
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• Gennerelle oplysninger 
• Jeg sætter pris på de informationer der 

findes i de udsendelser Jeg modtager fra 
Jægerforbundet og ikke mindst de 
informationer der er omkring nye 
produkter. 

• Fordi det er rart at være medlem af 
Jægerforbundet. Det synes jeg alle jægere 
burde være. 

• Blev det automatisk da jeg tog jagttegn 
• Fællesskabet er den eneste mulighed 
• Asminderød Grønholt 
• Pga af forsikringsforhold og bladet Jæger 
• Jeg er medlem for at følge med i hvad der 

sker, samt håber på at det kan være med 
til at være talerør op mod fraktioner og 
organisationer der er imod, det store 
arbejde det bliver gjort hver eneste dag af 
jægere for at sikre vores natur og biotoper 

• Primært for at modtage medlemsbladet. 
Sekundært fordi jeg mener, at enhver 
jæger bør være medlem. 

• Vi med samme interesse bør stå sammen - 
også inspirere hinanden. 

• Jeg mener at DJF ganske godt varetager 
jægernes interesser, selv om det kniber 
med demokratiet. For meget topstyring og 
for lidt kontakt med de enkelte 
jagtforeninger. Kredsbestyrelserne er et 
begrænsene mellemled. 

• For via medlemsbladet at blive seriøs og 
fagligt orienteret om jagt og vildpleje, 
samt for at stå sammen med andre danske 
jægere overfor politikere og andre 
meningsdannere 

• Deltager som gæst på jagt i DK. Forbundet 
varetager på god vis jægernes interesser. 
Bladet "Jæger" er god læsning 

• Pga at jeg har jagttegn 
• Forsikring som jæger 
• For at have et godt netværk 
• Jeg føler det er min pligt som jæger 
• For at være lokalmedlem af jagtforening 
• vil gerne støtte forbundet, have 

medlemsbladet, samt være del af den 
lokale jagtforening 

• Det er man bare som jæger ... 
interessevaretagelse og aht adgang til 
flugtskydningsbane. 

• - 
• Fordi jeg er medlem af en lokalafdeling 
• 1. Interesse for natur,  

2. ønsker en aktiv og positiv debat om jagt 
3. løbende information om jagten udvikling 
i Danmark 

• For at kunne have Jagttegn og derudover 
syntes jeg da, at forbundet står for mange 
gode ting. 

• Forbi jeg er medlem af en jagtforening hvor 
medlemskabet af DJ er inkluderet. 

• Politik, uddannelse, information 
• Fællesskab/ enhed 
• Gammel vane 
• da der er nødvendigt, når man skal være 

medlem i en jagtforening 
• Da jeg har jagttegn 
• Jeg synes det er vigtigt at støtte op 

omkring vores fælles interesse - og DJ gør 
et godt arbejde for fællesskabet. 

• Fint magasin hver måned - rabatter i div 
foreninger samt butikker 

• For at styrke sammenholdet af jægerne i 
DK og have en samlet forening som støtter 
jægerne 

• primært pga. medlemsbladet 
• Jeg er nyjæger, og derfor vil jeg gerne 

følge med i hvad andre jægere tænker og 
oplever. 
og tror den verden jeg har begivet mig ind i 
bliver større hvis jeg melder mig ind i 
fællesskabet. 

• information, nyheder og opdaterringer 
• Fordi jeg er medlem af en lokal 

jagtforening. 
• Støtte op om den politiske 

interessevaretagelse som medlem. Tilbud 
om kurser, og udmærket blad. Medlem af 
lokaljagtforening. 

• Det finder jeg naturligt som jæger. Det er 
også en god kilde til information om jagt. 

• Fordi jeg går på jagt. Jeg mener det er 
vigtigt at der på samfundsplan, også er en 
organisation som kan nuancere debatten 
omkring natur, dyr og etik. 

• Jeg syntes det er vigtigt at have en 
organisation der samlet varetager vores 
fælles interesser 

• Det blev anbefalet, og nu nyder jeg godt af 
de fordele det giver på blandt andet 
skydebanen 

• Fordi jeg er medlem af en jagt forening 
• For af have mulighed for at hente 

information om jagt, og for at kunne være 
medlem af den lokale jagtforening. 

• Nyheder, jagtbart, forsikring 
• Troede fra starten, at det var vigtigt.... 
• Man skal stå sammen for at få indfyldelse 
• Primært for at modtage jagtbladet, og alm. 

tilknytning, herunder den lokale 
jagtforening. 

• løbende info og høj faglighed i materialer 
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• Som relativt ny jæger søger jeg al den 
information om emnet som muligt. Er 
meget glad for mit månedlige blad der 
kommer med posten. 

• For at få information om jagt, støtte 
jagtens udvikling i DK og få mulighed for at 
gå på jagt. 

• Kun pga det giver adgang til skydebaner 
mm 

• Blev jæger sidste år og finder det helt 
naturligt at være medlem af Danmarks 
Jægerforbund. Burde efter min mening 
være obligatorisk. 

• Nyjæger 
• Vil gerne følge med og læse gode artikler 
• Jeg synes det er vigtigt at have et samlet 

talerør - en interesseorganisation, som kan 
udmelde synspunkter ud fra en balance 
mellem jægerne, politikkerne og 
befolkningen, som fx i ulvedrabssagen. 
Mange jægere støtter ulvedrabsmanden, 
men et forbund kan ikke støtte en åbenbar 
ulovlighed. Derfor er det vigtigt med et 
professionelt talerør - ellers tror jeg ikke 
der var jagt i DK mere. 

• Styrke sammenholdet med jægere i DK og 
skabe en platform, der kan udbrede 
forståelse for jagt blandt politiske 
beslutningstagere og befolkningen iøvrigt ! 

• Grundet Bladet 
• For at være en del af et interesse 

fællesskab. 
• Hører med i at være medlem af den lokale 

jagtforening. 
• Jeg er jæger. Og betragter foreningen som 

et støtteorgan, oplysning og faglig hjælp 
Sikrer at jagt foregår ordentligt og etisk 
forsvarligt. Det er vigtigt for mig. 

• For at deltage med min stemme i en 
interesseorganisation, som varetager 
jægernes interesser, for at modtage et 
rigtig godt jagtblad og for at følge med i 
det der rør sig politisk omkring jægernes 
forhold. 

• Det bør man som dansk jæger 
• Jeg meldte mig ind da jeg tog jagttegn har 

ikke meldt mig ud igen 
• jeg er jæger og finder det naturligt at få 

information om jagt gennem forbundet 
samt oplysninger om hvad der foregår i 
jagtverdenen 

• Bladet og app 
• Er blevet jæger for ca. 5-6 år siden og 

fundet utrolig stor glæde i det. Der er en 
masse gode historie og artikler i "Jæger" og 
på hjemmesiden. 

• Jeg er aktiv jæger, og mener det er vigtigt 
at være repræsenteret af en stærk 
interesseorganisation 

• KUN for at være medlem af en jagt-
forening 

• Jeg er medlem da vi står bedst sammen 
som jæger med DJ. som talerør, Jeg vil 
godt høre om nye ting vedr. jagt og hvad 
der sker i DK fra syd til nord, Og så der jo 
altid et eller andet godt tilbud. 

• I forbindelse med mit jagttegn 
• for at bidrage til jagt i danmark 
• Dj er min "fagforening". 
• Bladet og enkle tilbud om at deltage i jagt 

med foreningen 
• forsikring hjælp hvis der er juridisk 

problem 
• Danmarks Jægerforbund er den 

organisation er på bedste vis repræsenterer 
jagtens sag både overfor jægere selv, men 
især over politikere og de øvrige grønne 
organisationer. Danmarks Jægerforbund er 
helt klart som en fagforening for jægere, 
men det er meget mere end det. Faglighed, 
vidensdeling, undervisning og alle de 
dygtige medarbejdere på jagtens hus 
repræsenterer os alle på bedste vis,ligesom 
udvalg og HB mm. 

• Fordi jeg i forbindelse med erhvervelse af 
jagttegn sommeren 2019 har et års gratis 
abonnement. 

• Den bedste måde at holde sig informeret 
på. 

• godt blad, det virker som om at forbundet 
er pro activ omkring mange problemer 
omkring jæger håndværket, både vildt 
forvaltning, miljø m.m. 

• Jæger! 
• På grund af det store arbejde 

Jægerforbundet gør, samt grundet den 
gode information. 

• Så jeg kan være medlem af de lokale 
jagtforeninger, samt have indflydelse deri.. 

• I et naivt håb om de tænker bare lidt på 
den lille fattige jæger på et tidspunkt 

• Støtte til den lokale jagtforening 
• Jægere bør være organiseret og samtidig er 

der brug for overordnet ledelse af retning, 
politikker, lovgivning samt brug af naturen. 

• jagtbladet og flugtskydning 
• Holder mig orienteret om jagten idk 
• Vi er nødt til at ha en organisation, der kan 

fremme vores interesser 
• For at forge med I hvad der skier paa 

jaegefronten 
• For at kunne deltage i arrangementer! 
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• På grund af info 
• Jægerne er nødt til at stå sammen for at få 

mest mulig jagt og natur i Danmark. Vi er 
alle interesserede i de samme ting så det 
giver kun mening at stå sammen. 

• For at bevare jagten i Danmark og være en 
del af fællesskabet 

• for at følge lidt med og bladet 
• Dels fir at være løbende opdateret o 

Dels for at stytte en god sag. 
• Jeg er medlem fordi jeg er nyjæger og 

synes der er mange fordele, kurser og 
arrangementer som DJ tilbyder. 

• For at holde mig orienteret om jagt i DK 
etc. 

• For at større sammenhold af jægere til 
bedere indsamling af info og forhåbenligt 
bedere dialog ved jagtidsforhandlinger 

• Jagt er en naturlig del af den danske kultur 
og for at sikre jagt muligheder for 
kommende generationer, mener jeg det er 
vigtigt at en samlet jægerstand står bag en 
organisation, som på bedste vis vil sikre 
disse muligheder i fremtiden 

• Det er interesse organisation for jægeren, 
som forhåbentligt arbejder for at "optimer" 
vilkår og betingelser for jægere, og 
slutteligt laver i et godt medlemsblad. 

• at have politisk slagkraft, og jagtbladet 
• Jeg kan få de svar jeg søger når jeg har 

brug for det 
• For at kunne deltage på jagter i den lokale 

jagtforening. 
• Ifm. tage jagttegn 
• For at støtte op om det lobby arbejde i gør 

for os jægere 
• Igennem den lokale forening og få at støtte 

forbundet. 
• Det er vigtigt at holde fast i retten til at 

være et selvstændigt menneske, der har 
lov at have et gevær i hånden. 
Det er vigtigt at holde fast i, at vi er en del 
af "naturen". At vi kan holde, slagte og 
jagte dyr. 

• på grund af det der gøres for naturen 
• Jagttegn skulle jeg ha´ og løbende nyheder 

blev beskrevet 
• mest fordi det er man typisk 
• Jeg er nyjæger og syntes det er rigtig og 

være medlem. 
• Fordi jeg er jæger og sammenhold er 

vigtigt 
• jeg har altid bakket op om dem der fører 

min sag, i dette tilfælde jagten. 
• man bør støtte ens fritidsforening, der 

ansvarligt varetager interesserne derfor. 

• Fordi jeg mener der skal en ordentligt 
repræsentant til, for alle Danmarks 
jægere, hvis jeg skal gøre mig nogen som 
helst forhåbninger om mine unger skal have 
chancen for at blive jægere i fremtiden. Vi 
skal kunne finde fælles fodslag for at vinde 
ind ved de mange modpoler vi efterhånden 
oplever mere og mere i en moderne 
verden. 

• meldte mig ind da jeg var ved og ta 
jagttegn, da jeg gerne vil komme i gang 
med nogen af de kursuser i har med 
uddannelse og kunne hjælpe andre når jeg 
kommer i gang med jagt. 

• vi blev opfordret til det under 
jagttegnskurset 

• Fik muligheden for at tag jagttegn da jeg 
var studerende på Landbohøjskolen, så 
hvorfor ikke? 

• Vil sikre at der er en stemme der taler 
jægernes sag i vildtforvaltningen - på et 
sagligt, etisk og videnskabeligt grundlag! 
Ønsker ikke at jagttider hverken 
indskrænkes eller udvides hvis ikke disse 
grundlag eksisterer. Vi skal kæmpe for 
vores ret til at gå på jagt, men ikke kæmpe 
blindt for mere jagt uanset hvad. Er der 
ikke forskningsmæssigt belæg for at drive 
jagt på en given art, så skal vi heller ikke 
kæmpe for denne mulighed. Kun sådan kan 
vi bestå og sikre os accept blandt ikke-
jægere i tiden fremover. 
 
Derudover så kan Jæger bladet være 
hyggelig læsning - selvom det desværre 
bliver mindre og mindre jeg kigger i det. 

• Medlem af jagtforening 
• For at få adgang til lokal jagtforening. 
• Mulighed for at være med Iben jagtforening 

samt bladet jæger 
• Det blev anbefalet under mit jagtkursus. 
• Jeg er helt nyt medlem og har ingen 

forventninger. 
• Fordi jeg er ved at tage jagttegn, og det er 

en god mulighed for at få mere 
information. 

• Pga. bladet og informationsniveauet 
• Jeg har jagttegn. 
• Forbundet arbejder for nogle af mine 

interesser, ligesom jeg følger hvad der sker 
ved at læse bladet Jæger 

• Det er et krav for at være medlem af 
jagtforeningen 

• Jeg vil gerne holde mig informeret om hvad 
som rør sig inden for jagt og dets 
forvaltning i Danmark. 
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• Jeg har taget jagttegn og føler det derfor 
naturligt at være medlem, selvom jeg ikke 
er så aktiv en jæger 

• Jeg finder det naturligt som jæger at være 
medlem af min interesseorganisation som 
varetager mine og vildtets interesser... 

• pga forsikringen 
• Det er jeg pga de giver nogle gode 

muligheder for at komme på jagt, når man 
ikke selv har områderne. 

• Da jeg føler jeg er med i et større 
fællesskab i DJ 

• fordi jeg har jagttegn. 
• Jeg vil gerne støtte en forening som taler 

jagtens sag ud af til, altså overfor 
politikere og jounalister 

• Det blev jeg automatisk da jeg tog mit 
jagttegn. 

• Jeg er nyjæger og var nysgerrig på, hvad 
Danmarks Jægerforbund står for og kan 
tilbyde. 

• Grundet jagtforeningen ved KVL kræver djf 
medlemsskab 

• Fordi at vi står stærkere sammen, og fordi 
at der i DK råder en helt særlig forenings-
kultur, som jeg gerne støtter. 

• For at støtte op om det forenings- og 
jagtrelavantarbejde der lave i DK jæger 
forbund 

• Synes det er godt med et fælles forbund for 
jæger på tværs af landet, blandt andet til 
at tale vores sag og dermed varetage vores 
interesser samt formidle viden i et samfund 
hvor naturen er langt væk i dagligdagen for 
nogen. 
 
Støtte til projekter som fremmer natur og 
jagt. 

• Fordi jeg genre vil følge med i udviklingen 
som jæger. 

• Nok mest en vane. 
• For at kunne være medlem af min 

jagtforening. Modtage magasinet jæger. 
Være opdateret indenfor det nyeste for 
jagt 

• Aktiv jæger. Vigtigt med data for korrekte 
jagtreguleringer. 

• Jeg er ,på trods af min alder, ny jæger og 
jeg synes der er mange gode informationer 
at hente i medlemsbladet. 

• Grundlæggende er medlemsskab af en 
organisation som udgør et fælles talerør for 
- i dette tilfælde vi jægere, et helt 
naturligt must for mig. 

• Jeg forsøger at melde mig ud.... 
• fordi jeg er ny jæger 

• Et fantastisk blad , god app mm 
• Jeg har taget mit jagttegn sidste år med 

ambitionen om at skulle tage mit hagltegn, 
men er ikke nået dertil endnu. Jeg vil på 
sigt gerne bruge jægerforbundets tilbud 

• Jeg mener, at det er vigtigt at være 
organiseret som jæger og derfor er jeg 
medlem af DJ. 

• Det sted der giver størst overblik over den 
samlede jægerstand 

• Fordi det er en del af at være med i min 
jagtforening. 

• For at følge med i hvad der rører sig inden 
for jagt. 

• For at støtte op om jagten og foreningslivet 
• Fordi jeg er en engageret jæger og 

interesserer mig for hvad der foregår inden 
for dansk jagt 

• Fordi jeg gerne vil have jagttegn 
• For at være med i en jagtforening 
• Politisk opbakning til 

interesseorganisation.. 
• Foreningslivet , bladet Jæger 
• Der startede jeg som 16 årie og har ikke 

gjordt noget ved det 
• Fordi de gør et godt arbejde for unge der 

vil være skytter,og det samme for vi andre 
jægere 

• mange bække små gør en stor å, en stærk 
forening der varetager mine interesser. 

• Jeg er jæger og jeg interesserer mig for 
arbejdet som DJ udfører. Derudover er der 
gode kurser, som jeg kan deltage i. 

• For at kunne være medlem af lokal 
jagtforening 

• en del af fællesskabet . oplysning regelset . 
• Jo flere man er sammen jo bedre 

muligheder for at blive hørt 
• Fællesskab skaber indflydelse. 
• Af samme årsag som jeg er med i min 

faglige fagforening: At få noget fagligt 
indput i jagt-bladet, blive opdateret på 
lovgivningen, og forsikringen skal jeg heller 
ikke tænke på. Og så er der fortællingerne 
fra andre jægere, hvor man som ny-jæger 
kan få en viden om hvordan jagten foregår 
andre steder i landet og i andre lande. 

• For at følge med i hvad der sker (bladet ) 
• For at fremme jagten. 
• Fordi jeg som jæger støtter op omkring de 

tiltage der bliver gjort i forbundet 
• Det er fordi jeg er JÆGER og medlem af en 

lille lokale jagtforening hvor vi snakker om 
de forskellige spændende og gode indlæg i 
JAGTBLADET. 
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PS. Derudover elsker jeg diverse opskrifter. 
�. 

• som jæger er det vigtigt at være 
organiseret. Det er jo vores fagforening. 
Jeg har været afdelingsformand og 
kredsformand, da den hed 19. kreds. 
Så jagtsagen brænder endnu selv i en 
fremskreden alder. mvh Johan 

• Fordi jeg er jæger og har været medlem 
siden 1970 

• Fælles om et jægerforbund og står 
stærkere om følles interesser 

• Tja, det ved jeg heller ikke. Jeg har nok 
opfattet det som det skulle man når man er 
jæger. Jeg som medlem får vel kun glæde 
af de tilsendte blade og så ellers en masse 
reklamer. 

• For at læse jagtbladet 
• Et godt jagtblad. 
• Jæger information 
• Jeg synes det er fedt, at være en del 

Danmarks Jægerforbund, fordi de gør rigtig 
meget for vores natur 

• Information om jagt, jagttider, våben, 
hunde og andre jægers jagtoplevelse 

• Jo flere medlemmer, jo større indflydelse. 
• Som jæger finder jeg det oplagt og helt 

naturligt at være medlem. 
• Det er man igennem lokal foreningen 
• Ønsker et forbund der kan varetage jæger 

interesser 
• Kun for ar være medlem af en jagtforening. 
• Har været jæger hele mit liv. Var en lang 

årrække medlem af Landsjagtforeningen. 
Var medstifter af Dansk Strandjagtforening 
d. 16 okt. 1970 og sad som kasserer indtil 
sammenlægningen af de 3 jagtforeninger. 
På første kredsmøde i Danmarks 
Jægerforbund blev jeg valgt til 
kredskasserer og dette job bestred jeg i en 
hel del år. 
Blev desuden udnævnt til æresmedlem i 
Dansk Strandjagtforening, så man kan vel 
sige at det er blevet en vane at være 
medlem af en jagtforening, selv om det 
rent jagtmæssigt (på grund af alder) ikke 
bliver til så meget mere. 

• Fællesskabet kan fremtidssikre jagten i 
Danmark. 

• Bladet 
• dejligt blad, forsikring 
• Jagtinfo og   Bladet 
• For at være med til at støtte en god sag 
• For at sikre jagtens fremtid i dk 

• Bladet og politisk talerør, der dog ikke helt 
enig i jeres politiske linje omkring arial 
begrænsning 

• Fællesskab, interesseorganisation og for 
bedre natur og jagt. 

• Tidliger næstformand i jagtforening og har 
lidt med hunde træning/prøver 

• Fordi jeg er jæger. 
• Inspiration og viden 
• På grund af de mange aktiviteter  
• Fællesskab og nyheder. 
• For at få oplysning om diverse ting som 

kommer. 
• Nyheder 
• For at være med i en lokal jagtforening 
• Det er vigtigt, at der er en forbund som 

tager sig af tingene og hjælper jægerne. 
• For at være medlem at de enkelte lokale 

foreninger og deltage i de arrangementer 
der foregår der 

• For bladet skyld 
• For at få de sidste nyheder mht. jagt m.v. 
• Pga de lokale tilbud og støtte op om jagten 

på landspæan 
• Jeg er jæger og mener man bør organisere 

sig. 
• jeg er jæger 
• For at være med af en lokal forening 
• For at støtte op omkring jagtforening 
• Pga de tilbud det giver mig som jæger. 
• Interesse i  lokalområdet og jagtforeningen 
• Fælles front for jagten og vildtet 
• Det giver mulighed for kursuser og vi for et 

godt blad samt at jeg gerne støtte jagten i 
danmark 

• Fordi jeg er nyjæger og det er min 
opfattelse at det er den bedste mulighed 
for at lære 

• For at følge med i nyhederne 
• Fra starten for at komme på medlemsjagter 

og møde andre jægere, for bakke op om 
det politiske arbejde, for at have adgang til 
flugtskydningsbane 

• Fordi jeg syntes det er nødvendigt for at 
deltage  i forskellige arrangementer 

• Jeg syntes det er godt der er en 
organisation  
Som arbejder for jagten i DK, og som kan 
være med til at bestemme hvilken retning 
jagten skal gå 

• Fordi der ordnede forhold ,og fordi det bør 
man være som jæger 

• Vi jægere er nødt at være organiserede 
,for der er efterhånden så mange der ikke 
ønsker det bedste for os jægere 

• For at støtte op om jagten i Dk 
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• Jeg mener at vi er stærkere hvis vi er i 
samme forbund 

• Det er nødvendigt for at være medlem af 
lokalforeninger 

• Vis jægerne ikke står sammen, forsvinder 
jagten i dk 

• Jeg tror på at jo flere vi jo bedre, klarer vi 
os ang. Jagten i dk. Jeg få i gennemsnit 25 
nye medlemmer i djf om året. 
Men problemet er nok at finde en måde at 
få dem til at blivejeg prøver med nak og 
æd tur, jagtsti for nyjægere. men hører at 
de ikke bliver i djf��� 

• Forsikringen, gode artikler i jagtblad 
• Synes det er en del af og være jæger 
• Det er jeg fordi jeg mener at sammen er vi 

stærkere og bedre og ordnede forhold.. 
• Samlet står vi bedre organiseret i forhold til 

påvirkning af politikere, 
interesseorganisationer. 

• For at få bladet Jæger 
• primært fordi jeg altid har været det. 

Føler ikke der er noget unikt ved at være 
medlem, de fordele jeg har som medlem er 
ikke anderledes en hvad dem som står 
udenfor får. 

• For at kunne være medlem af lokale 
jagtforeninger. 
Når det så er sagt, ville jeg gerne være 
medlem af foreningen for at kunne gøre 
fælles sag med andre jægere. Jeg synes 
dog, DJ er en udemokratisk og 
bedrevidende organisation, hvor det er 
svært at komme helt op til toppen med 
eventuelle synspunkter, de drukner. Og at 
DJ tit arbejder med skjulte dagsordener og 
kommer med tiltag, som ikke er afstemt 
med medlemmerne. Sidste nye er 
sammenslutning med FADB. Hvilket jeg tror 
får buejægernes agenda til at blive kraftigt 
nedprioriteret - og DJ gør det 
UDELUKKENDE fordi buejagt er blevet 
populært og på grund af medlemsflugten, 
ikke fordi DJ virkelig ønsker at gøre noget 
for denne jagtform. 

• Jeg går på jagt og er interesseret i natur 
• For det gode blads skyld. 
• Pga. forsikring, mulighed for gode kurser 

Især glad for haglskydekursus på Kalø 
• Et nødvendigt onde for at være medlem af 

en lokal jagtforening 
• Det er det forbund der varetager jægere 

interesserer 
• Har nu før hen bare være med pgr. Det var 

man når man var jæger.  
 
Men i dag syntes jeg DJ har meget at byde 

jæger på.  
 
Selv om der nok skal en ændring til for at 
få alle mere med i dag. Gamle vaner skal 
laves om. Der er så meget nyt der kan 
gøres som DJ er igang med. 

• Fordi jeg er medlem af en klub som hører 
ind under DJ 

• Vil gerne støtte de tiltag som 
Jægerforbundet laver, og mener at det er 
en fordel at vi alle står sammen. 

• Blev automatisk medlem da jeg fik jagttegn 
• Gode og nyttige information 
• Følger med hvad der sker på området 
• fordi jeg skal 
• Politisk arbejde og indflydelse 
• For at få noget godt at vide fra ander der 

har gået på jagt i mange år og se nogle nye 
op slag i 

• Det giver god information og hjælp og råd. 
Specielt som en nyjæger som mig! 

• Det er jeg så heller ikke. Men i bliver ved 
med at skrive til mig... 

• For jagtens skyld. Hviden om jagten. Som 
talerør. 

• Vi er stærkes sammen 
• Jeg syntes der sker en masse ting og jeg får 

en viden fra jer som jeg ellers ikke vil få. 
• For at være up to date med jagten i 

Danmark 
• Jeg har netop fået jagttegn og vil gerne 

lære meget mere om jagt, vildt, våben osv. 
• God information og service 
• Vigtigst at styrke jægernes sag overfor 

myndigheder osv. gennem medlemskabet 
• Jægerforbundet er et helt nødvendigt 

redskab for at holde jagtsagen op mod 
regeringen og modstandere af jagt. 
Jægerforbundet har rigtig mange 
aktiviteter gennem jagtforeningerne. 
Aktiviteter der er spændende og lærerige i 
forbindelse med udøvelsen af jagt i 
almindelighed. 
Bladet Jæger" informativt. 

• Politisk orientering lokal.oplysning historier 
• Har været det siden jeg fik jagttegn og er 

glad for det månedlige jagtblad 
• Bladet og grejnyheder 
• Jeg er medlem, fordi jeg tror på at jo flere 

medlemmer jo større indflydelse kan 
forbundet have, til jægernes fordel. 

• En naturlig for en aktiv jæger. Giver 
mulighed for faglig og juridisk belysning af 
diverse jagtlige spørgsmål. 

• Oplever det som en naturlig del af det som 
jæger, og fordi det er vigtigt at der er 
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nogen der vagetager den politiske del og 
stiller spørgsmål og krav. Ligeledes er det 
vigtigt at l fortsætter det gode arbejde ift 
nyjægere m.v. 

• I forsøg på at støtte op om jagttider og 
forhandlinger. 

• Noget med forsikring, bladet og 
lokalforeningerne 

• Fordi jeg er jæger, og fordi jeg ønsker at 
modtage info om ændringer i love, regler 
og øvrige forhold, som har indflydelse på 
det at gå på jagt. 

• De støtter de lokale foreninger 
• Nyhedder om jagt oh lovgivning 
• For at støtte arbejdet for jægerne og få 

informationer 
• Hjælp i kampen om at have jagt i DK.  

De små stærke foreninger  
Og muligheden i at forbedre sig som jæger 
via kurser osv. 

• Af hensyn til slagkraften - stor forening = 
stor slagkraft. Jeg læser JÆGER og det 
"lille" JÆGER med interesse. Det "lille" 
Jæger er et vigtigt informationssted, hvor 
alle medlemmer har mulighed for at følge 
med. 

• Jeg er jæger 
• ? 
• for at stytte op om jagten synspunter mht. 

tider, miljø kurser ect. 
• fordi det giver adgang til aktiviteter med 

jagthund / for at få bladet med historier 
• Fordi det er et krav 
• Informationer om jagt og jagtberetninger 
• Bladet Jæger er interessant læsning 
• nn 
• For det første synes jeg det er vigtigt vi 

jægere står sammen, særligt vedr. 
frednings- /jagtiderne og kontakten til 
lovgiverne. jeg har været medlem af en 
forenings bestyrelse i 23 år, været med til 
møder i kreds 4 og grønne råd. og det har 
altid været spændende at deltage i disse 
møder, som gør arbejdet i foreningerne 
nemmere. Spørgeskemaet besvares fra 
kreds 4 som jeg har boet i alt den tid jeg 
har været jæger, jeg er lige flyttet til 
kreds 7 og lige meldt mig ind i en lokal 
forening her, der også er medlem af DJ 

• Er det pga. Slangerup skydebane 
• Det giver god mening når man er jæger 
• Interesse for natur, dyr og spænding og 

socialt fællesskab 
• Primært på grund af en rigtig god 

lokalforening Frederikssund og Omegns 
Jagtforening. 

 
Bladet (Som dog virker lidt billig i forhold 
til andre jagtblade 

• Har været det siden jagttegnet, og er glad 
for bladet 

• Primært fordi jeg er instruktør, men kunne 
finde på at melde mig ud en dag. 

• Man varetager os jægers problemer samt 
kommer med nye input. 

• Det er vigtigt at    jægere som gruppe står 
sammen om at vise at vi ikke er en flok 
"lystmordere", men en gruppe ansvarlige 
mennesker der både ønsker at fremme 
levevilkårene for dyr og planter, i en natur 
hvor asfalt stadig dækker en større og 
større dele af  
Danmarks natur. Men også udnytter og 
høster et overskud i naturen. Her kommer 
det rekreative gode ved at kunne færdes i 
naturen og dyrke kammeratskab med 
mennesker og hunde, ikke mindst. 

• Fordi mulighederne for uddanne sig er gode 
• god brance organisation, godt blad, 

nemmere at 'flæge med' i lovginving mm. 
dog sjovt at man ikke blot kan være 
medlem af DJ unden at skulle være 
medlem af en lokal forening? 

• For at være medlem af lokal jagtforening 
• Medlemsbladet 
• Det er et krav for at kunne være med til 

jagtfelt skydning. 
• Det bør man som jæger 
• Udfra at ved at man står sammen opnås der 

større indflydelse på det regulatorisk 
omkring jagt 

• Jeg er medlem af 5 jagtforeninger under 
DJ. 

• Det er naturligt at være sammen i en 
organisation, når man har fælles 
enteresser, der til dels er politisk styret 

• Det er vigtigt at vi står sammen så vi også 
fremadrettet kan gå på jagt 

• Det er godt at stå sammen 
• Har været medlem af Ferslev Vellerup 

jagtforening i 61 år og er æresmedlem så 
det er en selvfølge 

• Det er vigtigt at stå sammen, hvis jagten 
skal have en fremtid 

• Fordi man er jæger, og vi burde stå 
sammen.. Og jagten forhåbenligt kan 
fortsætte i fremtiden.. 

• Medlem af jagtforening 
• Forbundet arbejder for at vi kan gå på jagt 
• Fordi det er man  tvunget til for at være 

med i en jagtforening. 
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• Mener det er det mest korrekte at være 
medlem af en interesseorganisation som 
varetager vores interesser. 

• Sammen står vi stærkere. 
• Bladet 
• Har været i mange år, og været en del af 

en bestyrelse i jagtforening ligesålænge 
• jeg er aktiv jæger og får mange gode 

informationer gennem bladet 
• Krav i forhold til brug af nogle skydebaner. 
• Som nyjæger har man megen gavn af et 

medlemskab af DJ. Bladet der kommer med 
jævne mellemrum giver mig nyttig 
information. 

• fordi jeg elsker at udøve jagt 
• Information og gode historier i bladet 
• Det er en sikkerhed såm jæger 
• Som jæger er det vigtigt at vi fremstår som 

en enhed i forhold til alle andre 
organisationer som vil begrænse jagten. 

• Fordi jeg er jagttegn aspirant og gerne ville 
kunne se fx. Jagttider hurtigt 

• bladet kasser i lokal forening grønt råd 
• jeg er medlem fordi det kræver den lokale 

jagtforening. 
• Deltagelse i arrangementer. Jagt- og 

naturpolitik. Fingeren på pulsen. 
• Fordi det har jeg været i 70 år 
• Det giver indblik i jagt i dk men må osse 

sige at forbundet skal passe på at det ikke 
bliver for politisk. 

• Sammen er vi stærkere . Et godt blad . 
Mulighed for at få svar på spørgsmål . 
Tænker på den ( lille ) mands jagt ( arial 
størrelse ) for jagt på dåhjorte , da 
samarbejde mellem jægere er bedre . 

• Jeg mener det er vigtigt vi som jægere står 
sammen. 

• For at blive orienteret om ændringer i 
jagtloven! - Og læse de andre gode artikler 
og informationer i jagtbladet. 
Samtidig støtter jeg også jægernes fælles 
talerør, over for andre organisationer! 

• jeg har en masse gode kammerater via 
jagt, har tidligere arbejdet meget med 
gravhunde, som formand for DGK s 
fynsudvalg 

• Fordi jeg er jæger og vi skal stå sammen 
• Jeg har altid været medlem og bliver også 

ved så længe jeg kan gå på jagt. 
• For at støtte op om det politiske arbejde 
• Mener at alle jægere bør være organiseret, 

gerne i jægerforbundet. Her igennem sikres 
indflydelse på lovgivning m.v. 

• Et godt men dyrt blad 
• Det bør alle Jægere være 

• For at holde mig ajour med jagt. 
• For at følge med hvad der sker inden for 

jagt. 
• Primært for jagtbladet og et håb om at vi 

kan være stærke når vi er mange 
• Føler man som jæger skal støtte op om 

organisationen der taler jægernes sag 
• For at være opdateret om jagt generelt, 

nye jagtlove etc. 
• Med flere medlemmer, mere indflydelse. 
• Dygtige medarbejdere som med stor 

kompetence videregiver nye nyttig viden på 
en let forståelig måde. 
Ligeledes er vores blad en uvurderlig kilde 
til informationer og sidste nye omkring de 
forskellige ændringer i jagtloven og hvor 
forbundet også støtter jægere med et lille 
areal 

• Fordi jeg er medlem af vor lokale 
jagtforening - og fordi jeg havde/har et 
ønske om at være orienteret om hvad der 
forgår i jagtkredse. 

• Fordi det er vigtigt at støtte op om 
arbejdet med at bevare og udbygge jagten i 
dk. Jeg sammenligner det med at være 
med i en fagforening. 
Desuden for at støtte sammenholdet i 
forbundet. 

• Fællesskab gør stærk. Vi står stærkere i en 
forening, hvor vi kan arbejde for og påvirke 
beslutninger for jagt, vildt og natur af gavn 
for nuværende og fremtidige brugere.  
Bedre forståelse og samarbejde mellem 
jægere og omverdenen. Feks 
mountainbikere, skovvandrere, veganere og 
børn, der alle har godt af information og 
samarbejde. 

• For at være orienteret. 
• For at være en del af jægernes talerør 
• For at blive opdateret på nyheder inden for 

lovgivningen, produkter m.m. samt kunne 
deltage i kurser og efteruddannelse 

• For at have en politisk organisation til at 
varetage interesser 

• Forsikring 
• Fordi jægerne står stærkere når de er 

medlem DJ 
• Primært på grund af aktiviteterne 

(flugtskydning) 
• som jæger er jeg nød til at have nogen der 

støtter mine interesser 
• Jeg betragter gerne DJ som en slags 

"fagforening," det er så desværre ikke altid 
DJ agere i den henseende. 
Så er det for jeg kan stille på DJ 
arrangerede hunde prøver og 
medlemsbladet. 
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• For at støtte og bakke op om jagtens 
fremtid i DK 

• Jeg mener at det er vigtigt med interesse 
grupper som arbejder for at bedre 
forholdene/mulighederne for jagten.og at 
det kan blive en slagkraftig forening er man 
nød til at støtte op 

• Jagtblad, nødvendighed. 
• Bladet, jagtforening. 
• Tog jagttegn og mener at man skal støtte 

op om en organisation der vare tager 
jagtens interesse i Danmark. 

• Som formand er det en nødvendighed. 
• Fordi at jeg godt kan lide ideen om jagt, og 

er igang med at tage jagttegn. Og så er der 
mange gode fif 

• For at holde mig orienteret. 
• Da jeg mener det er vigtigt jægerne har en 

samlet stemme, offentligt og politisk. 
• Fordi jeg er jæger men bruger mest 

medlemskabet til markprøver 
• Jeg vil gerne støtte arbejdet med at 

varetage jægernes interesser og læser med 
interesse jagtbladet "Jæger" 

• Fordi jeg mener at det er vigtigt at have en 
organisation der varetager vores/mine 
interesser 

• Sammenholdet er stort - godt 
kammeratskab 

• Da jeg tog jagttegn 
• Jeg er medlem for at støtte alt det gode 

arbejde jægerforbundet gør for jægerne i 
dk 

• Fælles interesse for jagt. 
Varetager medlemmernes interesser 

• Jeg er blevet medlem  
Da jeg er ny jæger 

• Jeg er nyjager og det virker som et godt 
sted starte med få noget info om jagt 
jagtforeninger og måske få nogle 
jagtbekendtskaber 

• Jeg har lige taget jagttegn. Jeg er ikke 
sikker på hvad det betyder for mig at være 
medlem 

• Fordi jeg har taget jagttegn 
• Nu er jeg ny jæger, så jeg har ikke de store 

erfaringer med jærgerforbundet, jeg kan se 
at der ind imellem bliver inviteret på jagt 
ture, her vil jeg tilmelde mig når tid er. 

• Jeg syntes de gør et godt stykke arbejde, 
og støtter gerne op om det som aktiv jæger 

• For at støtte en god forening samt at få 
bladet JÆGER. 

• Fordi jeg synes de gør et godt stykke 
arbejde for jagten i dk 

• Fordi det skal jeg... Er glad for at modtage 
Jæger Magasinet 

• forsikring ved uheld. Mulighed for at være 
opdateret. Nye tiltag. Ideer. 

• Det betyder meget for mig som nyjæger. 
• Nyjæger 
• Medlemsskabet er en konsekvens af mit 

medlemskab af Greve Jagtforening 
• Som nyjæger er det for at komme på jagt 

og deltage i relevante arrangementer. 
• Jeg er medlem via mit medlemskab af 

Greve Jagtforening samt et ønske om at 
holde mig orienteret om seneste ny 

• Fordi jeg er ny jæger og vil have eet sted 
at finde nye regler og generelle trends 

• Fordi det er et godt sted at starte, når man 
er nyjæger. Mange ressourcer og kontakter 
der kan hjælpe én videre livet som jæger. 
Og så bliver der tilbudt kurser mm., og det 
er et kæmpe plus. 

• Fordi jeg er nyjæger og man har brug for at 
skabe sig et netværk. 

• Medlemskab af skydeklub 
• Fordi det er et nødvendigt forum at deltage 

i, når man er jæger 
• for at fremme jagten i Danmark. 

Holde mig orientereret om nyheder. 
Forsikring. 

• . 
• Det er min opfattelse, at jeg har pligt til at 

være medlem, såfremt jeg gerne vil være 
medlem af en jagtforening. Altså jeg har 
ikke noget valg. 

• Det giver mig indsigt i Hvad der rører sig i 
jagtverdenen 

• Holde mig orienteret om jagt(regler, 
lovgivning, nye tiltag, sygdomme, 
jagtmuligheder osv.)i bred forstand 

• Jeg ønsker at holde mig ajour med hvilke 
nye regler der gælder for jagt i Danmark og 
så er der en del artikler, som er spændende 
læsning. 

• Stå samlet om jagt 
• Jeg er jæger, så det er helt naturligt. 
• Så jeg er opdateret jagtmæssigt. 
• Jagtbladet, medlem af jagtforening. 
• Under jagttegnskursus i starten af 2017 

blev eleverne opfordret til at indmelde os i 
Danmarks Jægerforbund. Jeg er dog ret 
sikker på, at jeg selv ville have indmeldt 
mig, da jeg mener at jægere (og 
sportsskytter) har et åbenlyst behov for en 
stærk interesseorganisation, der arbejder 
politisk for jægernes interesser. Der er 
mange andre stærke interesser, som 
arbejder for at begrænse jagtretten m.v. 
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• Jeg er jæger og nysgerrig på hele 
naturområdet særligt vildtpleje 

• Jeg er jæger 
• Sammen står vi stærkerer 
• Jeg er jæger og forbundet giver mig 

forsikring og andet som er nødvendigt for at 
kunne gå på jegt udover det bliver jeg ikke 
plaget af konstante emails men kun alt det 
som er nødvendigt. Jeg læser dog ikke 
jæger bladet 

• Fordi DJ er en vigtig forening der holder 
jagt og jægeres interesser i højsædet ift 
lovgivning på det område, og som kan give 
ekspert viden til f.eks. politikere hvis der 
er behov 

• Da jeg er medlem af,to jagtforeninger. 
• Sammenhold gør stærk.. 
• For at få mine interesser vedrørende jagt 

varetaget og for at støtte op om 
fællesskabet. 

• fordi jeg modtager relevant information i 
relation til min jagt mv 

• Det holder mig opdateret om jagt og hvad 
der relaterer sig dertil. 

• Jeg er medlem af DJ fordi jeg gerne vil vide 
hvad der sker inden for jagt i Danmark og 
for at støtte en forening der kan være min 
stemme overfor lovgiverne i forbindelse 
med jagt og våben love. 

• Jeg syntes det er en god idé med en 
forening der politisk kan understøtte 
jægernes sag. 

• Fordi det hjælper mig med at holde trit 
med hvad der udvikler sig indenfor min 
hobby. 

• Kun fordi jeg var nød til det for at blive 
medlem af en jagtklub 

• Jeg blev medlem via mit jagttegnskursus 
hos GreveJagtforening i foråret 2018. 
Foreningen ligger jo ikke i min bopælskreds 
(Næstved), men kurset lå fint i forhold til 
min arbejdsplads (DTU Diplom i Ballerup) 
og jeg deltog i kurset sammen med min 
svigersøn, som bor i Værløse. Klubben er 
fin og faciliteterne er super. Lige nu 
skydetræner jeg, så jeg gerne snart kan 
komme på jagt. Jeg læser med stor 
begejstring alle ugebreve og bladet “Jagt” 
med supplementet vedr. foreningens virke i 
hele landet. Jeg har stor foreningserfaring 
fra anden side, og jeg kan med føje sige, at 
I gør det godt. 

• For at holde mig opdateret med den nyeste 
viden, modtage relevant info. 

• Pga jeres magasin og de tilbud der er 
tilknyttet 

• Har jagttegn 

• For at støtte jagten og jærgernes 
rettigheder 

• Vigtigt, at der er et talerør for jægernes 
interesser og synspunkter. Ikke mindst i en 
tid, hvor andre NGO'er med fokus på 
naturen (F.eks Naturfredningsforeningen) 
er overtaget af den yderste venstrefløj 

• For at kunne være med i jagtforening hvor 
der er adgang til skydebane 

• Det er en betingelse for at være medlem af 
min jagtforening.  
Derudover støtter jeg gerne DJs arbejde. 

• Sammenhold i klubben 
• Det er vigtigt at være organiseret i 

interesseorg. 
• For at have et stærkt talerør 
• Fordi jeg er tvunget til det og prisen for 

medlemskab er for dyrt man får intet ud af 
det 

• Det giver mig adgang til information og 
arrangementer 

• Fordi jeg troede det gav nogle fordele. 
• til støtte jægerne i danmark 
• Jeg ser DJF som et samlende punkt for 

jægere i Danmark. Dels er det en 
nødvendighed i forhold til lovgivning på 
området, dels er det et organ for det 
enkelte medlem at kunne udtrykke sin 
mening. 

• Af politiske grunde. For at støtte jagten i 
Danmark. Især havjagt. 
For at få et godt fagligt blad. 
For at få jagtannoncer. 

• For at holde mig opdateret om jagt og blive 
inspireret til at blive er god jæger. 

• Tradition 
• Det er et godt forum for information, tilbud 

og folk med samme interesser 
• Jeg tog jagttegn, og blev i forbindelse med 

undervisningen indmeldt i en 
skytteforening. Ligeledes blev jeg med lem 
af Danmarks jægerforbund. 

• Jeg er nyjæger og indtil videre er jeg fint 
tilfreds med det arbejde Jægerforbund et 
udfører. Særligt det dannende materiale til 
nye jægere 

• Jeg er medlem for at have,stemmerat ved 
generalforsamling i greve jagt 

• Jeg mener det er vigtigt at de danske 
jægere har én organisation der kan 
varetage jægernes interesser og holdninger 
på et politisk niveau samt skabe 
retningslinjer og dermed vilkår for en bedre 
natur og jagt i danmark. 
Dernæst finder jeg mange relevante kurser 
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og instruktøruddannelser som udbydes af 
DJ. 

• skal man ikke være det ?  
for at bidrage med noget, tilbage til 
naturen 

• Det blev anbefalet i jagttegnskursus at 
blive medlem 

• Alene fordi jeg er medlem af en forening 
under DJ 

• Det er jeg, da det giver mig en tryghed som 
nyjæger. Derudover med de mange ledelser 
og fordele 

• For fælleskabet 
• Det føler jeg man skal være som jæger i 

Danmark. 
Vi er jo nærmest en stor fælles "familie" 
som deler de samme interesser. 

• Jeg har jagttegn og synes det er vigtigt at 
bakke op om ens interesseforening 

• Sammen står vi stærkere, og selvfølgelig på 
grund af Jæger bladet. 

• Jeg er blevet meldt automatisk ind, fordi 
jeg er nyjæger (jeg fik jagttegn i april 
måned i år). 

• En forening der taler jægernes sag og 
grundet forsikringen 

• Jeg er medlem, for at kunne udd. mig med 
de kurser som dj udbyder. 

• Jeg er medlem fordi at man er med i et 
fælleskab, man kan melde sig ind i mindre 
klubber og man får nogle rigtigt gode blade 
med nyheder, gode historier og tips og 
tricks 

• For at kunne være medlem af en lokal 
riffelforening 

• For at støtte  og få viden om hvad der sker 
fremadrettet med jagten i det hele taget. 

• Kun fordi jeg kender formanden i Ramløse 
Jagtforening 

• jeg er vokset op med jakt 
• DJ er jægerens bedste repræsentant over 

for politikerne, for at sikre vores 
rettigheder, og modvirke tåbelige 
lovforslag. 

• Format kunne læse jagtbladet. 
• Jeg anser jægerforbundet som en slags 

jæger fagforening, der arbejder for at 
forbedre forholdende for os jægere 

• DJ er en interesse organisation som 
varetager jægernes interesser, derfor er 
jeg medlem 

• Fordi jægerforbundet gør et rigtigt stort 
arbejde for de danske  jæger. 

• Fordi jeg er aktiv jæger giver det god 
mening. 

• Jægerne bør stå sammen i ét forbund for at 
blive hørt i offentligheden. 
Jeg har været medlem i over 35 år 
(startende i landsjagtforeningen), og har 
oplevet at hovedbestyrelse, uddannelser 
m.v. fjerne sig mere og mere fra de lokale 
jagtforeninger og de menige medlemmer. 

• Markprøver med hund. Jagthundeinteresse 
generelt 

• For at støtte naturinitiativer og for at 
kunne bidrage til opretholdelse af den 
lokale jagtforenings flugtskydebabe 

• Jeg er jæger og er glad for den information 
jeg får ved at være medlem 

• Man står sammen / er stærker 
• Grundet deltagelse i blæsertræf 
• Syntes det er vigtigt at stå sammen om en 

fælles interesse  
jagt i Danmark 

• Jeg er medlem fordi jeg blev anbefalet 
det,da jeg tog mit jagttegn. Der ud over 
nyder jeg som medlem at modtage nyheder 
og god viden igennem jeres medlemsblad. 

• blev indmeldt da jeg fik jagttegn for 40 år 
siden 

• Tillidsmand og aktiv i lokal jagtforening der 
driver flugtskydebane 

• Som Jæger i DK bør man være medlem af 
Forbundet. 

• Fordi jeg arvede min mands våben da han 
døde og var nød til at tage jagttegn for at 
få våbnene hjem 

• Forsikring og Bladet Jæger 
• Mulighed for at deltage i mangfoldige 

aktiviteter. 
• Min flugtskytteforening kræver det 
• jeg syntes det giver god mening, min far 

har altid været det og jeg har været det i 
mange år, havde lige et udfald på 5-6 år 
inden jeg blev medlem igen. nu er mine 
drenge også meldt ind :) 

• Vigtigt med en organisation der 
(forhåbentligt) kan bevare jagt i Danmark 
på en forsvarlig måde 

• Til at blive opdateret på jagt m.m. 
• PGA jagt 
• For at støtte og sikre jagt i Danmark for 

den enkelte lodsejer. 
Jeg ønsker mine børn og børnebørn forsat 
kan dyrke jagt på min ejendom når jeg er 
borte. 

• For at støtte jeres arbejde for jagten i 
danmark 

• Det er man vel aotomatisk når man har 
jagttegn?? 
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• Fordi det er interessant og jeg godt kan lide 
at gå med på jagt 

• Jeg går lidt på jagt      Jeg går meget til 
flugtskydning 

• Faglig/jagt information via medlemsbladet 
• Jeg er aktiv jæger, og aktiv bruger af 

naturen 
• For at have et politisk talerør. 
• Flugtskydningsinstruktør 
• For at støtte vores fælles 

interesseorganisation. 
• Jeg er medlem, fordi jeg gerne vil holdes 

orienteret om, hvad der sker inden for 
jægernes område. ( ændring i 
fredningstider, udviklingen af vildtarter  
f.eks. ulve, hjorte og mårhunde). 
Jeg bruger af og til DJ som konsulent i 
tvivlsspørgsmål. 
Endelig holder jeg meget af at læse de 
jagtberetninger, der bringes i "Jæger" 

• Jeg er jagttegnslærer og bruger dj 
materialer og hvis vi ikke står sammen er 
det slut med jagt i Danmark 

• Jeg mener at der bliver gjort meget godt 
for vores natur og vildt. 

• Fællesskab gør stærk. 
• Fordi det har været en tradition I vores 

familie. Jeg har været medlem siden mit 
16. år - altså 1949. 
Også for at være orienteret, og endelig for 
at kunne læse nogle gode jagthistorier.  
Jeg må dog sige, at traditionen nu nærmest 
star alene.  
Bladet JÆGER kan ikke måle sig med andre 
magasiner med hensyn til nyheder og gode 
historier. 
Endelig mener jeg det er en nødvendighed 
at være medlem, idet "de grønne" skal have 
have kvalificeret modstand. 

• For at deltage i marprøver m.m. som 
Jægerforbundet afholder. Og for det gode 
blad. 

• Får nogle gode blade og informationer. 
Jagt er min alt overskyggende interesse 

• Jeg er Jæger 
• Det er vigtigt at være organiseret i et 

fællesskab. 
• Jeg er jæger 
• Jeg håber at vi samlet kan gøre en foreskel 

og at bevare jagten og naturplejer 
• For at være info om hvad der sker andet 

steder og nyheder 
• Det er den eneste måde at få indflydelse 

på, i forhold til jagtens fremtid. Men også 
pga. de lokale foreninger. 

• det har jeg altid været 

• Det er vel fordi jeg går på jagt 
• Det er vigtigt at der er et samlet talerør 

vedrørende jagt og jægere 
• I region 6 
• God, saglig og nødvendig information. 
• For at støtte de gode ting organisationen 

bidrager med til dansk natur 
• Af hensyn til bladet samt diverse 

aktiviteter i foreningerne og for at være 
med til at søge indflydelse på 
jagtpolitikken 

• Pligten til at være organiseret 
• Jeg medlem fordi det er bedere at stå 

sammen om jagtvilkår i Danmark overfor 
samfund og politikere bla. 

• For det første er det naturligt som jæger 
(efterhånden i mindre grad) at være 
medlem og derigennem få informationer 
om, hvad der rører sig i jægerkredse, samt 
nyttige input om jagttider og evt. 
ændringer af samme og meget meget 
mere. 

• Fordi DJ står bag alle jægere i DK og 
samtidig sætter pris natur og vildtet i DK 

• Fordi jeg mener et stærkt forbund er den 
bedste garanti for at vi fortsat kan drive 
jagt i Danmark. 
Har i øvrigt været medlem af forbundet( 
Landsjagtforeningen af 1923) siden 1967 og 
var med til at stifte Danmarks 
jægerforbund 
Som Kredsformand i èn af de daværende 
kredse. 

• For at have et politisk talerør til at forsvare 
jagten. For at støtte de små lokale 
foreninger og endelig for at få bladet 
Jæger. 

• Jeg deltager i region og 
forbundsmesterskab  og har gjort i mange 
år samt god vidensdeling fra forbundet 

• Jagt er min store interesse, og har været 
det i mange år. Samtidig er jeg glad for at 
modtage bladet "Jæger", som er et godt 
blad. 

• Jo flere medlemmer jo stærkere står vi 
• Fordi jeg er jæger og gerne vil være med 

til at have en finger med på pulsen om 
hvad der røre sig. 

• Nødvendigt med fælles front for at skabe 
og opretholde gode forhold for jagten 

• Jeg synes vi står bedre ved at være en stor 
organisation, så bliver vi hørt. 

• Via forenings medlemsskab for vi en højre 
stemme i div  debater. Og et godt blad. 

• For at gavne jagtsagen og kunne øve 
politisk pres 
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• Har altid været interesseret i naturen og 
jagt 

• Det er mit talerør og Danmarks 
Jægerforbundet varetager mine interesser. 

• Jeg holder meget af "jagt og natur" og vil 
gerne støtte DJ. 
Og samtidig modtager jeg jo også et ganske 
udmærket blad. 

• fordi min far er jæger så han har tilmeldt 
mig fordi jeg måske skal have det senere og 
fordi jeg også godt kan lide jagt. 

• En god sag for jagten og naturen. 
• Mener det min pligt som jæger, at være 

underrettet med hvad der sker på den 
frondt 

• det er vel et krav som jæger , ikke 
• Fordi jagtforeningerne er en del af 

Jægerforbundet og fordi vi sammen står 
stærkere politisk 

• Ja, nu er der kun en jagtforening, da der 
var 3 var jeg medlem i dem alle, derfor 

• For at styrke jægernes eneste talerør 
politisk. 

• Jeg er jæger, og deltager ofte på 
markprøver med mine hunde, dyrker 
flugtskydning 

• Fordi jeg er jæger og jagtinteresseret 
• For at en stærk organisation i ryggen 
• Mit medlemsskab gør, at jeg er med i en 

organiseret interessegruppe, der kan 
påvirke politikere, andre foreninger og 
befolkningen generelt til at forstå, at jagt 
og jægere er med til at sikre et 
mangfoldigt Danmark. 

• Primært bladet “Jæger” 
Men samtidig for at stå sammen som 
jægere på tværs af Danmark. Dog vil jeg 
mene at DJ skal huske at stå mere bag 
deres medlemmer. 

• håber at jægerforbundet kan hjælpe til 
beder jagt 

• Da,de forhandler og rådgiver vedr. jagtlov 
og jagttider og da jeg er aktiv på 
lerduebanen. 

• Inspiration, se andre og deres jagt, 
fællesskab. 

• Da det støtter jagt og natur 
• Jeg finder det vigtigt, at vi som jægere 

støtter op om det jagtpolitiske arbejde. 
• Skyder lerduer 
• Pga de støtter et godt formål, og er stil stor 

hjælp med at støtte op om de små jagt 
foreninger. 

• Jeg mener, at alle jægere bør være 
medlem. 

• Med i en organisation der til gode ser 
jægerne 

• Fordi det er kravet i den forening jeg 
skyder lerduer 

• Vi er nød til at stå sammen imod den som 
ikke forstår jagt 

• Fordi jeg deltager til DM i jagtskydning 
• For at støtte DJ 
• Fordi de kæmper for vores ret til jagt 
• Jeg føler det naturligt, når jeg er jæger. 
• Fordi jeg er med i en jagtforening (tvungen 

medlemskab, som jeg har forstået det). 
• I er vores talerør. Der er forsikringsordning 

tilknyttet 
• For at støtte op om jagten i Danmark. Der 

er for mange interesseorganisationer som 
står stærkt, trods deres mangel på egentlig 
handling, forståelse og økonomiske tilskud 
til natur- og dyreliv i Danmark. (DN og DOF) 

• er nyjæger og har defor haft meget glæde 
af jægerforbundet til både spørgsmål og 
finde skydebaner mm. 

• Nyjæger 
• det er da naturligt 
• jeg har været jæger siden jeg var 16 år 

men er det desvære ikke lige nu da jeg 
mistet mit jagttegn for 4 år siden og er 44 
år nu og har altid fået jagtbladet 

• For at få noget af vide om jagt 
• Det blev jeg da jeg skulle være medlem af 

lokal jagtforening. Er stadig medlem, fordi 
jeg håber de værner om jagten med de 
bedste intentioner. 

• Jeg har været medlem i mange og ser det 
som en nødvendighed 

• Det er rart at læse om hvad der sker rundt i 
landet og så det gode blad Jæger. 

• Nyheder og støtte ved uvidenhed. 
• Går gerne på markrøve med min hund - og 

skal jo også være medlem for at være 
medlem i vores jagtkonsortie 

• Skydebane adgang - forsikring 
• Jægere skal stå sammen. Jo flere 

medlemmer, des mere indflydelse 
• Fællesskab gør os stærkere 
• Jeg er nyjæger og tænkte det var naturligt 
• Jeg får en mange gode historier   oplevelse   

fra jæger  og viden 
• For at få bladet og forsikring 
• fordi jeg er jæger 
• I arbejder godt mange forskelige ting som 

jeg synes godt om, Fortsæt med det. 
• Følge lovgivning omkring jagten 

Fælleskab gør stærk 
Lettere tilgang til forskningsresultater 
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omkring jagten 
"JÆGER" 

• Har været det i 60 år.Gammel vane. 
• for at styrke jægerne og for at være 

opdateret med alt inden for jagt 
• Fordi jeg mener det er en stærk 

organisation ,og læser gerne jagtbladet. 
• Jeg er medlem fordi der her er nogen, som 

kan forvalte mine interesser overfor 
myndighederne 

• jo flere medlemmer jo større magt. 
• Fordi det er det bedste sted at blive 

opdateret på hvad der sker med jagten i 
Danmark og selvfølgelig være på forkant 
med ændringer i 
jagtlovgivningen.Deltagelse i en bred vifte 
af forskellige kurser. Modtage bladet 
JÆGER 11 gange om året. 

• For at tage varer om mine interesse, som 
jæger. 
Vi ser jo også hvordan andre foreninger 
giver kamp til stregen om brugen af 
naturen 

• For at holde mig orienteret og stå sammen 
om nye lovkrav mm og få “jæger: 

• Jagtbladet 
• sammenhold er godt for jagten 
• Får rigtig mange relevante informationer 

vedr. lovgivning,jagt,våben og ikke mindst 
kurser/grej. 

• JEg er medlem hos DJ da jeg er medlem af 
jagtforening 

• Jeg håber og regner med, at 
Jægerforbundet arbejder for mine 
interesser i forbindelse med jagt. I udgiver 
et godt medlemsblad med gode artikler. 

• Oplever at de er meget engageret i natur 
og fauna samt er gode til at ordne 
problemer om jagten i Danmark.  
  Har også et godt udbytte af deres 
jagtblad, 

• Inspiration og følger med i hvad der sker i 
min hoved interesse 

• Jægerforbundet er en interesse 
organisation og da jeg går på jagt er det for 
mig en naturlig sted for mig at stå i. 

• Det er oplagt, så jægerne taler med én 
stemme. 

• Mener det er godt at være organiseret som 
jæger i Danmark.  
Der er ikke noget alternativ til 
Jægerforbundet. 

• Tiset Jagtforening Er jeg medlem. 
• Når man er jæger, så bør man være 

medlem af Danmarks Jægerforbund. 

• Danmarks Jægerforbund gør et godt stykke 
arbejde for en bæredygtig vildtforvaltning i 
Danmark. 

• Fordi vi står stærke sammen, når det 
kommer til at spørgsmål vedrørende jagt og 
natur l DK. Mulighed for udvikling og 
uddannelser er også vigtigt at nævne i den 
sammenhæng. 

• Jeg er atomatisk medlem hos jer i den 
jagtforening jeg er medlem af. 

• Det er min “fagforening” 
• For at holde mig opdateret og bladet Jæger 
• Pga. Bladet 
• Det er måske ikke det hele der er godt , 

men man er nød til at have en organisation  
til at lave diplomatarbejdet ellers bliver 
der ragnerok 

• Varetager jægeres interesse og er med til 
at værne om naturen. Er vidensskabene 

• For at modtage information og nyheder om 
jagt, og samtidig ønske politisk indflydelse. 

• Fordi jeg gerne vil have medbestemmelse 
• Støtte ordnede forhold for jagt og jægere i 

Danmark. 
Være ajourført om nye tiltag og regler 
vedr. jagt. 

• Var utilfreds med lokalafdelingen af anden 
jægerforening + svigerfamilien er alle 
medlem af DJ 

• Forsikring, buejagt 
• Interesseorganisation, som skal være med 

til at fremme forståelsen for jægere. 
Samtidig med vi skal give optimale forhold 
for naturen. 

• Fordi jeg føler mig godt informeret via 
jægerforbundet 

• Det er primært på grund af jæger. 
• Bladet 
• Ellers er jeg ikke dækket ind under 

forsikringerne på skydebanerne. Samt mine 
tillidshverv. 
 
Og vil i bund og grund gerne deltage i en 
stærk organisation. Men det stinker pt i den 
organisation 

• Bladet 
• Sammenhold 
• Hvad der “rører” sig indenfor jagt. 
• Pga jagt og hundeprøver 
• Der er en del aktiviteter og kurser, som 

fanger mine interesser. Medlemsbladet er 
et af de store plusser ved at være medlem. 

• Fordi sammenhold styrker....... og fordi jeg 
godt vil være med på nyhederne omkring 
jagt i Danmark. 



 
 

48 
 

• Det er vigtigt, at have et fælles talerør 
overfor andre organisationer, politikere 
mm. 
Modtagelse af Jæger 
Lokalt medlemsskab af jagtforening 

• Man får mange input fra andre jægere, 
samt alt nyt grej bliver vist, gode 
fortællinger med folk som har været på 
jagt i udlandet 

• Hvis vi skal have noget igennem politisk er 
det der mere / lydhør og kraft igennem DJ 

• Det er vigtigt at have en "fælles stemme", 
der taler jægernes sag. 

• Blev medlem efter at have bestået 
jagtprøve 
DJ forbund virker saglig og seriøs i deres 
arbejde 
Har gode og relevante artikler i bladet 

• Fordi jeg er jæger, og jeg ved hvad det 
betyder med et stærkt forbund 

• Pga af krav fra jagt og flugtskydnings 
foreninger. 

• Jeg håber dj vil gøre noget for vi jæger 
med lille magtområde. 

• Jeg er jæger, og finder det derfor naturligt 
Så er det rart at kunne løbende få 
opdateret sin viden, om det at går på jagt 

• Fordi jeg er medlem af lokal jagtforening 
• Ønsker at være opdateret omkring 

jagttidspunkter, særfredninger. Modtage 
medlemsblad og gøre brug af 
lokalforeningen. 

• For at få jagtbladet. 
• Jeg syndes at der bliver udført et stort 

stykke arbejde med at holde styr på 
jægerne, samt et godt arbejde med det 
politiske. 

• Bl.a. for at modtage bladet Jæger 
• For at støtte jagten i Danmark via et godt 

fællesskab og for at blive klogere på jagt i 
almindelighed. 

• fælleskab og gode tilbud på kurser 
• vil følge med i nye lov krav. 
• Har taget jagttegn og er nyjæger 
• En stemme på borgen. 
• Jeg er bestyrelsesmedlem i torup sogns 

jagtforening. 
• Jagtforsikring 

Sidste nyt 
God debatter 

• Jeg er jæger? 
• For at følge med i nyt grej, historier og 

hvad der rør sig. 
• Bladet jæger og rettigheder til at benytte 

visse skydebaner og give jægerforbundet en 
stærkere stemme ved politiske spørgsmål. 

• for at få en samlet information ,om jagt 
• Det er jeg for at støtte jagtens sag og for at 

lære mere om natur og jagt samt møde folk 
med samme interesse 

• For at støtte en organisation der varetager 
vildtforvaltningen og ønsker en bæredygtig 
jagtforvaltning 

• Jagt forsikring 
• Har været aktiv jæger i mange år. Jeg kan 

godt lide jeres blad. 
• pga de mange fordele .     det er også 

væsentlig at vi står sammen.der er også 
mange gode oply. i madlemsbladet,hvor 
man borer i relevante ting 
 
ulvesagen;  jeg syntes at forbundet har 
været passive . man kan så gøre op om 
danmark er for lille geografisk til at have 
en ulvebestand jeg er ikke imod  ulve i 
danmark men det er en stor ting .og jeg 
håber at man påser om der er jægere der 
jager ulve ulovligt så skal den store 
hammer falde. 

• Spændende medlemsblad med nyttig info, 
og fordi sammenhold gør os stærkere. 

• Synes det er et godt forbund, er selv 
formand i lokal Forening.. 

• Fordi det bør alle jægere bare være 
• Jeg synes det er vigtigt at vi som jægere 

står sammen og fælles har ansvar for at 
opretholde jagten og medvirke til at vi 
stadig har har mulighed for at jage. 

• forsikring og advokatbistand 
• Det er vigtigt at jagtens interesser bliver 

varetaget ordentligt. 
• Har meldt mig ud. 
• For at få bladet,og følge lidt med hvad der 

rører sig ,?? 
• Jeg er jæger 
• Pga lokalforening 
• For de forhåbentlig kan lave nogle 

ordentlige aftaler. 
• For sammen med andre at fremme 

jagtmulighederne i Danmark. 
• fordi jeg er instruktør og jagttegnslære 
• Fordi fælleskabet gør at jagerne står 

stærkere i argumenterne i mod jagten 
• Jagttegn 
• For at støtte det danske jagt system 
• På grund af de skydninger hvor man skal 

være medlem for at deltage 
• jeg ønsker at bakke op om arbejdet i DJ og 

DJ´s indflydelse på det politiske plan. Her 
tænker jeg bla på jagttider 
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• Som med så meget andet, ser jeg det som 
en fordel at stå som en stor samlet flok 
fremfor ene mand. 

• Bladet er god læsning, og foreningslivet er 
dejligt. 

• Bruger medlemskabet til at deltage i 
jagtskydninger 

• For at værne om jagten, hvilket bedst 
opnås ved at stå sammen i flok, så 
forbundet kan vedblive at have politisk 
indflydelse. 
Vi går på jagt på befolkningens nåde og skal 
have folkelig opbakning og det kræver et 
synligt forbund med aktive medlemmer. 

• Lidt som en fagforening, et fælles sted man 
er organiseret 

• Jægerforbundet gør et stort politisk 
arbejde, det er værd at støtte 

• Jeg mener det er vigtigt at være organiset 
så vi kan få indflydelse på jagtens vilkår 

• Giver mulighed for at følge jagten generelt. 
• Jæger i forbund så er vi stærkest 
• Ellers kan jeg ikke være medlem af den 

lokale jagtforening. 
• Det er altid godt at være i en organisation, 

jo flere vi er samlet jo bedre. Samtidig 
synes jeg at Jægerforbundet gør et stort og 
godt stykke arbejde for deres medlemmer 

• Jeg synes det er vigtigt at vi jægere har en 
organisation, som kan tale/forhandle 
jægernes sag. 

• For at være en del af fællesskabet 
• Blev meldt ind som jagtegns elev 
• 1. Jeg er glad for at modtage bladet 

"Jæger" 
2. Jeg ønsker at have mulighed for at 
benytte de forskellige medlemstilbud 
3. Jeg er i store træk enig i 
Jægerforbundets jagtpolitik, og det 
arbejde vil jeg gerne støtte 

• Skal man ikke være det i forhold til 
forsikringer mm. ? 

• Der er ikke andre interessegrupper, der 
taler jægernes sag. 

• For bladets skyld 
• Det var en del af det når jeg tog 

jagttegnskurset 
• For at følge med i eventuelle ændringer 

mv. vedr. jagt. 
• Er medlem så man gennem en organisation 

kan fælles støtte ens jagt/natur intereser. 
• Større organisation jo bedre står vi som 

jægere 
• Interesseorganisation og nyheder 
• Tror på fællesskabet, og sammen kan vi 

løfte opgaverne. 

• Dels bladet, dels medlemskab af 
jagtforening og dens tibud 

• Jeg er jæger og bladet har jeg glæde af. 
• En forening med mange medlemmer står 

stærkker. 
• det er der hvor jeg finder oplysninger som 

jeg kan bruge. Forbundet er god til at 
deltage i debatten om jagt og natur. 

• Em god blad 
• Jeg ser det som en god mulighed for at 

være med til at påvirke det jagtpolitiske 
landskab i Danmark 

• Jagtbladet 
• Forsikring i forbindelse med flugtskydning 
• Jeg mener at det er vigtigt at støtte den 

organisation der taler jægernes sag over for 
myndigheder, offentligheden, andre 
organisationer der burger naturen m.m. når 
man selv gerne vil gå på jagt. 

•  
• Jo for de vis vi ikke hade Jægerforbund 

.Tro jeg at vi hade minde jagt 
• af nød for og være medlem af 

lokalforeningen 
• Mener det er vigtigt at være en del af DJ 

som jæger da der er relevante og 
interessante artikler osv i bladet - 
derudover er der nogle fordele ved at være 
medlem 

• For at få indflydelse. 
Fremme jagten, lerdueskydning, og 
riffeltræning. Så mulighederne bliver 
mange og let tilgængeligt. 
Jæger magasin. 

• Har været ven med naturen fra barns voksn 
ben og blev 15 år og fik jagttegn som gjaldt 
ifølge en voksen og haft 
det lige siden 

• Hvis vi står sammen har vi en chance for at 
have indflydelse plus fællesskab 

• Fordi jeg går på jagt 
• Gode kurser 

Sammenhold i foreningerne  
Muligheder 
Stolt af at være en del af et størrer 
fællesskab. 
Mm. 

• Jeg deltager på hundeprøver der kræver 
medlemskab. 

• Samlet bliver vi bedre hørt. 
• Fordi jeg blev ny jæger for mange år siden 
• Jeg er medlem fordi jeg har jagttegn 
• For at gå på jagt  

For at få informationer 
• Forsikring, info, 
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• Går på¨jagt og samtidig gør DJ meget godt 
for naturen 

• Som jæger er det det eneste rigtige 
• Mest fordi jeg er medlem af Tørring 

Jagtforening og for at få Jæger 
• For at sikre de rette forhold for jægerne og 

vildtet i Danmark og undgå polarisering i 
forhold til andre interesse grupper. 
Gennem hjemmeside og medlemsblad at få 
større kendskab til jægerliv, vildt mm. 

• Har lige siden jeg var lille elsket om komme 
med min far på jagt og har nu selv 
jagttegn. 

• En organisation der repræsenterer jægere 
som en enhed 

• Føler, at det er det rigtige når man er 
jæger, så man bl.a. også holder sig 
opdateret via bladet. 

• Oplagt via mine 2 jagt foreninger / og jo 
flere medlemmer jo større indflydelse 

• Godt blad 
• Sammen er vi stærkere. Et godt blad. Gode 

uddannelser. 
• Pga lokal jagtforening 
• For at styrke jægerstanden politisk. 

Medlemsbladet Jæger 
• Har været det i mange år. Fordi jeg vil 

holde mig orienteret, og for at læse 
artikler om jagt. Forsikringen har også sin 
betydning. 

• Samlet er vi stærkere 
• En super forening med mange gode 

oplysninger m m 
• Fordi jeg skal det sige lovgivning. Jeg ville 

gerne hvis man kunne købe jagter i 
statsskoven det var mere sådan nogle ting i 
burde for os som der ingen jagt her!. 

• Pga. lokalt medlemdskab 
• Støtte og hjælpe nye jægere, samt have en 

orginasition der hjælper at aftale, samt 
"brokke" sig til staten hvis nødvendigt. Ser 
det lidt som jægernes "fagforening" 

• Jeg anser det som piskende nødvendigt, at 
jægere har et talerør, og en organisation, 
som kan påvirke myndigheder, og medvirke 
til at styre en offentlig debat i retning af 
mere positiv omtale af jagt. 
Desværre føler jeg slet ikke at DJ er 
slagkraftige nok. Og at man alt for ofte, 
bare spiller flinke. Desuden føler jeg ikke 
at dem der håntere fagpolitiske emner 
blandt DJs ansatte. At de gir sig nok for 
sagen. 
De skal have mere pondus, og ikke bare 
lade sig imponere. 
 
Derimod skal der ikke være ansatte, som 

driver egenpolitik. Hvilket pt kan være et 
problem. Jægere har generelt ikke behov 
for at støtte politik, som primært gavner 
uddannede viltforvaltere, og deres 
arbejdspotentiale. 

• Det er man som jæger! 
Jeg holder mig opdateret via medlemsblad 
og app. 

• Jagtbladet er super fint 
• Det er rart at ha et sted at spørge 

angående regler osv. Og så får vi jo også 
jagtbladet oveni jo !! 

• En god jagt talerør 
• Har startet en drøm op om at gå på jagt, 

håbede på nogle jagt tilbud og tilbud om 
træning 

• DJ er den eneste reelle jagt organisation. 
Et medlemskab vil alt andet lige styrke 
jagtsagen 

• Der er mange relevante emner der bliver 
taget op 

• For at vi jægere kan stå sammen om det 
ene eller andet på alle måder 

• Man støtter vel op om fællesskabets kamp 
for vores interesse. Samt bladet JÆGER 

• Jeg synes det hører sig til når man er 
jæger. 
Og har haft god glæde af hundetræning og 
andejagt i lokal foreninger. 
Så er i bund og grund medlem pga det er 
vigtigt med en interesse organisation der 
varetager jægernes interesser og pga de 
arrangementer der er i lokal foreningerne. 

• Jæger bladet, ansvarsforsikring og lokal 
jagtforening 

• Det er vigtig at vi står sammen og har en 
fælles interesseorganisation, der varetager 
jægernes synspunkter. 

• jagttegnet :-) 
• for at støtte op om at fremme jagtens sag, 

for at deltage i det lokale arbejde, for at 
modtage bladet 

• Som jæger i Danmark mener jeg man bør 
være aktiv med hensyn til at søge viden om 
jagten og påvirke debatten, så der bliver 
mest mulig jagt for alle. Der næst at 
arbejde for en aktiv lokal jagtforening. 

• På grund af tidsskriftet. 
• Alene fordi jeg er jæger 
• Jeg tog jagttegn i 1984 og blev medlem af 

Dansk Jagtforening og kom ind i Danmarks 
Jægerforbund ad den vej. I 2010 meldte 
jeg mig dog ud af forbundet, da mit og den 
daværende formands natursyn og syn på 
jagt var meget forskelligt. Bl.a. hans 
reaktion på, at der dengang var rygter om 
en observeret ulv i Sønderjylland og hans 
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utallige bortforklaringer, når der blev 
fundet forgiftede og nedskudte rovfugle.  
Jeg meldte mig ind igen for et år siden, da 
jeg synes, at DJ med CLC som formand, har 
ændret sin natur- og jagtpolitiske profil i 
en meget mere bæredygtig retning. Tak for 
det. Det er helt sikkert den rigtige vej for 
at sikre jagtens fremtid. 

• jeg syntes man bør være medlem som 
jæger i danmark 

• Fællesfront til at støtte Jagten i Danmark! 
• Ønsker at være opdateret 
• Er medlem af den lokale jagtforening, 

derfor er jeg automatisk medlem af df 
Ser frem til at modtage jægeren, er super 
magasin 

• Info indenfor jægt 
• Det mener jeg man bør som jæger 
• Har været det i en menneskealder 
• for at være medlem af en lokalforenein og 

jagtbladet 
• Står stærkere i fællesskab 
• Er hovedsagelig medlem af Jægerforbundet 

for at få medlemsbladet. 
Overvejer mit fortsatte medlemsskab, efter 
formandens modbydelige angreb på den 
uheldige ulvejæger. Jeg går ud fra at 
formanden er formand for alle, og ikke kun 
for ulveelskere. 

• Bliver orienteret om aktuelle jagttiltag 
• For at få medlemsbladet 
• En samlet enhed her større indflydelse 
• Div. Skydninger 
• Fordi jeg mener vi står stærkere når vi skal 

tale jagtens / jægernes sag. 
• Fordi de er talerør ind i den offentlige 

debat 
• jeg kan godt lide jagtbladet 

er man i tvivl om noget kan man altid ringe 
og spørge 
så har man en forsikring i tilfælde af uheld 
hvad der forhåbentlig aldrig vil ske 

• For at være medlem af min lokale 
jagtforening. 

• Gode fordele og godt læsestof. Og så er 
man godt opdateret. 

• Har været medlem i mange år og håber 
Danmarks Jægerforbund kan lave lobbyisme 
så vi kan blive hjulpet lidt som jægere. 

• da jeg har gået på jagt al den tid jeg kan 
huske, og er med i flere lokalafdelingers 
gøren og laden såsom hundetræning og 
flugtskydning 

• I min verden kan man ikke være jæger 
uden osse at være medlem af det forbund, 
som tjener alle landets jægeres interesser. 

En lokal jagtforening (eller slet ingen) er 
ikke nok i min optik. 

• For at kunne deltage i forbundets 
arrangementer, for at støtte op om 
jægerforbundets arbejde og fordi jeg er 
hundeinstruktør uddannet v. DJ og 
underviser i jagtforening 

• For at få de seneste nyheder 
• Jeg er jæger 
• Fordi jeg går på jagt og regner med DJ 

varetager de danske jægers interesser 
overfor den til en hver tid siddende 
regering. 

• Fordi jagt og natur er min store fritids 
interesse. Det er vigtigt at vi står sammen 
om jagten i Danmark. Vi bliver påvirket af 
mange andre organisationer, med andre 
meninger om, hvordan jagten skal drives i 
Danmark. 

• Grundet medlemskab i den lokale 
jagtforening 

• Følge med i jagtdebatten i Danmark.  
Være orienteret om hvad der sker på den 
politiske motorvej. 
Nyt lovgivning 

• Tvang 
• Sammen står vi stærkere ift det politiske 

system, lovgivning mm 
• flugtskydning/ træning af jagthunde dvs 

prøver og jeg synes at det er bedst at være 
i en forening 

• Alle burde være medlem. Jeg deltager i 
jagter, hvor medlemskab af en jagtforening 
er nødvendig. 

• For at støtte jagtsagen. 
• er udemærket tilfreds 
• på grund af bladet 
• 1. Det er et krav for at blive medlem af min 

lokale jagtforening 
2. Jeg HÅBER at vi sammen vil stå stærkere 
på den politiske bane, men det er ikke 
sådan jeg ser, DJ agerer p.t. 

• Medlems bladet , kurser tider til duelighed  
jagthorn 

• støtte et godt formål 
• Medlemsbladet jæger 
• Jeg er medlem, fordi vil fælles står 

stærkere som flugtskytter, 
konkurrenceskytter, jægere og hundefolk 

• For at støtte jagtens sag 
• For at være del af det fælles ansvar, at vi 

bevarer vores natur og jagt til vores 
børnebørn. 

• På grund af at jer er jæger og og så er der 
forsikring og jagtblad incl. 

• For at have et sammen hold jæger i mellem 
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• logisk 
• Fordi det er vigtig at vi er organiseret og 

står sammen. 
Desto bedre står vi i forhandlings 
situationer 

• For at jeg læse bladet 
• Danmarks jægerforbund, gør et godt 

samfundsmæssigt arbejde, man får et 
fantastisk godt blad, med mange gode 
artikler,og hvor den enkelte kan komme til 
orde 

• for bla.at få nyhederne ijagtbladet 
• Er medlem fordi jeg skyder flugtskydning og 

er igang med jagttegn 
• DJ er med til, at give jægerne bedre natur 

forståelse, og dermed meget større jagt 
oplevelser. 
DJ er med til gennem jagtrådet, at give en  
balanceret jagttider. 
Medlemskabet kan give bedre forståelse 
mellem jægere. 

• Fordi jeg er jæger. 
• Være en del af fælleskabet og have et 

talerør overfor vore slatne politikere. 
• For bladet og for at jægerne kan stå 

sammen 
• For at kunne bevare jagten og vildtplejen 

så aktiv så muligt, syntes at forbundet 
mangler kredit fra offentligheden , 
vi bliver reduceret i udøvelse , i hele tiden 
. For mange love , som ændres ,skærpelser 
og påbud.  
Embedsfolk og foreninger bedriver 
rænkespil . vi er reduceret til aktivitet på 
skydebanen, jagttider forholder sig kun til 
yngleperiode 
.Den adaptive del slår igennem på andre 
egne . De skovduer jeg producerer,  kan jeg 
ikke få andel i . de nydes på andre jordre. 
På grund af regide forsimplede håndregler. 
Ser ikke lignende håndregler i andre landes 
jagt-lovgivning ,på nær Holland. 

• Fordi jeg er jæger, og det interesserer mig 
meget. Så får jeg jo også bladet, der er 
meget godt læsning i. 

• Aktiv jæger 
• Jeg tror på at jæger står bedst ved at stå 

sammen 
• for at modtage bladet 
• Der er et fornuftig blad og det er vigtig 

med et fællesskab som kan fremføre 
jægernes synspunkter 

• Gennem lokal foreninger (2) 
• Ikke nogen særlig grund 
• For at støtte op jægernes rettigheder i 

samfundet 

• Jeg er medlem af jægerforbundet, da jeg 
tidligere var medlem af 
landsjagtforeningen siden jeg var 16 år. 

• For at følge med i div. ting og sager 
angående området 

• Jeg har den opfattelse at det er vigtig at 
jægerne har en fælles stemme til resten af 
befolkningen, 
 
Jeg har været medlem siden jeg var 17 og i 
dag er jeg 67, og har seedet i lokal 
bestyrelsen -kreds - Jægerråd - koordinator' 
Jeg har den opfattelse at de der ikke er 
medlem nasser på de der er medlem, de vil 
godt have de goder der skabt national og 
lokal, 
som lokal forening er vi nåd til at acceptere 
at de kommer uden at de vil være medlem 

• Ønsker at bakke op om det politiske 
arbejde 

• Jeg troede jeg fik mine interesser 
varetaget. Men det gør jeg ikke 

• Fællesskab sammenhold mange meninger 
og et sted hvor der er plads til alle 

• Jeg er jæger 
• Fordi man får det sidste nyt om jagt og 

jæger i Danmark og udlandet. 
• det skal man jo være når man er 

indstruktor 
• Fordi jeg er af den overbevisning at 

"sammen står vi stærkest", og synes ikke 
der er noget alternativ. 

• Er jæger 
• Tja, nogen skal jo stå sammen om jagt i 

Danmark. 
• det er ens pligt at støtte jægerforbunden 
• fordi Jagt er min hobby 
• For at medvirke til at øge indflydelse på 

jagtens vilkår i DK 
• PGA lokal forenings jagt og bladet 
• Det er jeg for at kunne deltage på deres 

hunde prøver. 
• Der jo ikke noget alternativ 
• Har været medlem  i 48 år    Kom ind som 

15 årig 
• Jeg har deltaget siden 1979 og mener at 

det er vigtig for jagten i DK at der er en 
samlet forening der varetager mine 
interesser . Og vil gør en forskel for jagten 
og naturen 

• For at bevare og udbygge jagtmulighederne 
i Danmark 

• Hvis vi står sammen får vi mere lydhør for 
vores argumenter.  
og det er kun jægerforbundet der skal 
diskuterer jagtider med miisteren. 
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• Orientering om ændring i jagtloven. 
Spændende artikler. jægernes 
(fagforening) 

• Det er naturligt som jæger at være 
• Så jeg er med i den lokale jagtforening 
• Det er jeg for at være medlem af vores 

jagtforening 
• Det er godt vi står sammen, jægerne 

imellem så vi kan få nogle ting vedrørende 
jagt igennem !! 

• Påfund af at jagtforeningen har nået jagt 
det har jeg ikke selv 

• God info om mange ting. 
• Så længe der er fornuft og demokrati.!! 
• Det er en God blad 
• Jeg er jæger og dette er den eneste 

mulighed for at hører kan opnå indflydelse 
ved at have et talerør 

• For at følge jagten og udviklingen i naturen 
i Danmark, holde mig opdateret på hvad 
der sker politisk og organisatorisk mv. 

• For at være organiseret som flok, påvirke 
myndigheder, holde mig ajour. Forankre 
mig lokalt med ligesindede. 

• godt at være medlem af en god forening og 
så jagt bladet. 

• fordi dem der skal prøve at varetage 
jægernes interesse står stærkest, jo flere 
medlemmer de har 

• Jeg er medlem i DJ, fordi jeg finder det 
nødvendigt at stå sammen, og formidle 
jagten på bedst muligvis.  
Så vi forsat kan bevare accepten i resten af 
befolkningen. 

• På  grund  af  bladet jæger og fordi  vi står 
stærkere nå Vi er  organiseret  i jæger 
forbundet 

• Mener, at vi som jægere optimerer vores 
indflydelse ved, at stå sammen når der skal 
bestemmes noget i dette land. Det gælder 
såvel politiske snakke som jagtfaglige 
diskussioner. 

• Man bør være organiseret for at have en 
kraftig og saglig profil overfor de øvrige 
“naturbrugere” 

• fordi jeg er jæger og elsker naturen 
• Det er mest af alt en tilfældighed . 
• Det syntes den konsortie jeg er medlem af, 

dermed lidt tvang :-( 
• Enighed gør stærk 
• For at få oplysninger og tidsskrifter fra DJ. 

Er medlem via min jagtforening. 
• det var og er ganske naturligt for mig at 

være i et forening når det er noget jeg 
deltager i 

• Gode oplysninger generelt , samt et godt 
billede materiale 

• Fordi jeg synes det er vigtigt at vi har en 
fælles organisation som jægere der samler 
os og kæmper for os. Ligesom 
fagforeningerne gør. 

• Nyheder og forsikring 
• For at støtte jagtens sag og for at få 

medlemsbladet. 
• Er nød til det er instruktør 
• Jægerforbund giver mig et større indblik i 

Lov og hvad der rør sig. Som medlem af en 
jagtforening kan/håber jeg på at vi står 
sammen, selv om vi ikke altid er enige med 
dem fra hovedbestyrelsen! 

• Jeg ved det heller ikke... 
• Foreningen varetager mine interesser som 

jæger og orienterer mig om de politiske 
tiltag, der er jagt/natur - relevante 

• Nogen må jo varetage jægernes politiske 
interesser overfor Folketinget og det øvrige 
samfund. 

• Vi er nød til at holde sammen 
• Mest for at kunne gå på skydebanen 
• For at være med i min lokale jagtforening 

og for at støtte jægere i Danmark politisk! 
• Jeg elsker jagt og natur og DJ 

repræsenterer bedst den kombination 
• Både pga lokal tilknytning til jagtforening 

og medlemsbladet samt forbundets 
varetagelse af os jægeres interesser 
politisk. 

• Naturligt, da det er den jagtorganisation, vi 
har. 
Jeg har arbejdsmæssigt brug for at være 
medlem og være orienteret. 

• For at følge med i det sidste nye der sker 
• Mener at vi som jæger har pligt til at støtte 

op om Jægerforbundet, ikke alt er lige godt 
men sammen er vi stærkest når jagten skal 
diskuteres!! 

• For at kunne følge med i hvad der ser rundt 
i landet 
Samt hvor der er prøve til hunde 

• Fordi det åbenbart er nødvendig for at 
være i Herning Strandjagtforening. 

• Fordi jeg deltager i markprøver 
• Det er man da  
• forsikring, orientering, fagligt 
• Det er vigtigt vi har en stærk organisation 

som kæmper for vores fælles interesser. 
• Kun fordi jeg kan deltage i lokale forenings 

arbejde 
• Fordi vores kontinget går til et godt formål 

både til os selv og andre 
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• Ville gerne være med til en feltskydning, 
hvor det var nødvendigt at være medlem af 
DJ. 

• Forsikring til jagt 
• fordi de/I repræsenterer mig og taler 

jægernes sag. 
• Jeg ønsker at være orienteret om det 

meste ,der rører sig indenfor jagt. Jeg 
mener at det er vigtigt at støtte op om 
foreningen og at jægerforbundet på bedste 
vis orienterer ikke jægere om hvad jagt går 
ud på. 

• Fordi vi som jægere står stærkere i samlet 
flok overfor politikere og andre og for at få 
større viden via artikler m.v. som er i 
bladet. 

• Jagtbladet og mulighed for at være med i 
en jagforening 

• For at benytte mig af de tilbud de giver og 
for at støtte jagtens fremme. 

• Sikkerhed. ny info vedr. jagt, jagttider. 
• Generel deltagelse i forening 
• Vi er nødt til, juridisk og politisk at have en 

stemme som jagtfolk. Det opnår vi gennem 
et velfungerende forbund (og ikke gennem 
10 forskellige) 

• Det er de forskellige emner der er i bladet 
• Det skal jeg være for at være en del af en 

jagtforening 
• Normal kotyme 
• Krav fra den lokale jagtforening. 
• Fordi jeg dyrker jagt og befinder mig godt i 

naturen. 
• Gode spændende artikeler og emner. 

En grøn politisk organisation som varetager 
mange af mine interesser og værdier 

• kun få at støtte min lokal jagtforening der 
er for meget reklame og jagttiderne er 
skrevet så småt at det er svært for 
almindeligmennesker at læse det 

• For mig er det vigtigt at støtte op om DJ, 
da vi som jæger skal have et godt bagland. 

• sammen er vi stærkere 
• For at støtte op om det politiske 
• Det mener jeg at bør være som jæger 
• Fordi jeg har jagttegn, og synes et 

medlemskab hører sig til. 
• Har altid været 

Vil gerne modtage JÆGER 
• Ny jæger. Jagttegn 2018 
• nødvendig 
• fordi det pt er den eneste forening der kan 

samle jægerne i Danmark, og tale deres sag 
• Ellers var det ikke muligt at fortsætte med 

flugtskydning. 

• For at have et forbund, der taler jægernes 
sag. 

• Har lige taget jagttegn 
• Lokale jagtforening 
• Jeg mener man bør støtte den 

organisation,som varetager jægernes 
interesser. 

• Jeg er ivrig jæger og har været det i mange 
år . 

• dels på grund af min jagtforening og den 
anden del er at sammen er vi stærkere og 
bliver nemmere hørt.. 

• Fordi jeg gerne vil opdateres på alle 
nyhederne inden for jagt og lovgivning. 

• Jeg mener det er vigtigt at vi jægere har 
en fælles platform at tale fra samt et solidt 
fundament at føre politik fra. 

• For at følge med i jagtlovgivningen, samt få 
indsigt i, hvad der interesserer jægere. 

• Fordi vi jæger skal stå samme mod den 
dem der vil skade os 

• Det giver styrke i samfundet at optræde 
samlet i en stor enhed. 

• pga forsikrngen 
• Da jeg blev jæger var det naturligt at 

melde sig ind i Danmarks Jægerforbund. 
Efterfølgende er jeg begyndt at skyde 
flugtskydning hvor den klub jeg er medlem 
af er organiseret under jer. Derudover som 
ganske almindelig jæger er der ikke noget 
specielt der gør at jeg er medlem 

• Jeg har lige fået jagttegn og søger viden 
indenfor jagt 

• For at stå sammen om at få en fælles 
politisk enhed om jagt 

• Fordi jeg er kommet til den overbevisning, 
at Jægerforbundet tilvaretager naturens og 
mine interesser 

• Bestyrelsesarbejde i flere foreninger 
igennem 30 år og jeg fortsætter. 

• Jeg er nyjæger og har meldt mig ind i en 
jagtforening. 

• bakker op om et fælles talerør. Nyder at 
læse Jæger hver måned :o) 

• Jægerne i Danmark er bedst tjent med at 
blive repræsenteret af én samlet 
organisation til at varetage jagtens 
interesser - det er en god sag at støtte 

• Det er vigtig for mig at være medlem af en 
organisation, der varetager jægernes 
interesser. Og det er egentlig hele paletten 
rundt, direkte politisk lobbyarbejde som 
egen organisation, men også i bredere 
forstand via medlemsskab af Friluftsrådet 
mv. 
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• Jeg er medlem for at støtte det gode 
arbejde i gør for at styrke mine interesser 
som jæger, samt for at sikre at jeg fortsat 
kan nyde de goder og faciliteter som 
forbundet og lokalforeningerne stiller til 
rådighed for mig 

• håber at en stor og bredt funderet 
organisation kan beskytte mod politiske 
overgreb 

• Føler det er vigtigt at være i et forbund, 
der varetager mine interesser. 

• Det skal man jo være når man har jagttegn 
• DJ er det eneste jagtfaglige forbund i 

Danmark, og derfor er jeg medlem. Jeg 
insisterer på at være med og sammen med 
andre jægere, at beskytte og bevare 
vildtet, naturen og jagten i danmark. 

• For at støtte det gode arbejde i gør for 
dansk jagt 

• Har jagttegn og håber at komme på bue-
jagt i fremtiden 

• Det er interessant at følge med i, hvad der 
sker politisk og på andre områder omkring 
jagt og jagtudøvelse i Danmark. 

• For at kunne være med i min lokale 
jagtforening 

• Det er vigtig at være med til at give 
jægerne en stemme. 

• Det har jeg været siden vi startede 
forbundet op. 

• Det har jeg altid været og jeg finder det 
naturligt at støtte den organisation, som 
varetager mine interesser - her min hobby. 

• Følge med i debat, temaer, nyheder mv. 
• For at få adgang til aktiviteter og et blad 
• For at støtte op om en fælles stemme fra 

jægere, mod grupper med modsat rettede 
interesser. 

• Fordi vi stærkest sammen 
• Som jæger siden 1. okt. 1958 har det altid 

været en selvfølge at være medlem af en 
jagtforening. 

• Fordi det er vigtigt som jæger at have en 
solid organisation i ryggen til at varetage 
det politiske arbejde, så vi bevarer retten 
til at gå på jagt. 
Mit håb var at jeg kunne trække på DJ's 
kurser til at blive en bedre jæger, men det 
har ikke været muligt. Hvis ens lokale 
jagtforening ikke fungerer optimalt/opfører 
sig lukket overfor nyjægere, så har man 
ikke en chance for at komme - selv om man 
selv betaler. Håber det bedrer sig. 

• Pga.lokalforening 
• For at støtte om lobby arbejdet i 

forbindelse med jagten 

• For at støtte op om jægere og jagt i DK. 
Samt holde mig orienteret vha 
medlemsbladet. 

• Gammel tradition. Medlem i rigtig mange 
år. 

• Giver mulighed for kurser og etablering SF 
netværk 

• Krævet for medlem af jagtforening 
• For at støtte op om tingene 
• Vil gerne støtte forbundet i politisk arbejde 

med mere. Og det at have adgang til en 
hjemmeside er også godt. Får ikke læst 
meget i bladet. 

• Fordi DJ kæmper vores sag både politisk og 
alt det andet arrangementer i løbet af år 
for gavn af os jæger  

• Jæger bladet 
• Nyheder og info. 
• Nødvendighed for at bruge skydebaner. 
• Pågrund af DJ er en vigtig organisation at 

støtte op om mht jagtpolitik. 
• Det forekommer mig naturligt at være 

medlem af en lokal forening og samtidig en 
paraplyorganisation. 

• For at deltage og afholde aktiviteter 
• Jeg er medlem af DJ, da man automatisk 

bliver det når man er ny jærger 
• Jeg er medlem af en bestyrelse i en 

jagtforening. 
• Det er primært af to årsager  

1) Bladet Jæger 
2) Støtte jægernes organisation 

• Politisk er det nødvendigt at være medlem 
af en større organisation for jagten vilkår 
kan forbedres og bibeholdes. 

• Fordi jeg synes at det er vigtigt at vi kan 
tale med en stemme overfor politikere og 
medier. 

• Synes, det er interessant at følge med i, 
hvad der sker på jagtområdet og læse 
jagtbeskrivelser fra andre jægere. 

• Jeg er medlem for at støtte op om det 
flotte decentrale jægerarbejde som gøres. 
Jeg er til gengæld ikke imponeret over 
Danmarks Jægerforbunds' politiske evner til 
at skabe fælles fodslaw. Jeg ser tydeligt 
hvorledes HB manipulerer - siger og skriver 
en ting (som er flertallets mening) - men i 
praksis driver en anden politik. 

• Historisk familietradition 
• Gode informationer om jagt, teknik, regler, 

erfaringer fra praksis og samfundsdebat 
• Modtage medlemsbladet. Foreningen er en 

stemme i debatten 
• Støtte fællesskab  

Adgang tilbskydebaner 
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• Det er dygtige folk, der kæmper for jagtens 
sag, på et bæredygtigt grundlag. Det mener 
jeg, kommer samtlige jægere i landet til 
gode. 

• Fordi det giver mig mulighed for 
rågeregulering i jagtforening 

• Jeg er medlem fordi det er en 
nødvendighed, at der er en organnition til 
at varetage jægernes interesse, der kan så 
altid diskuteres om det der gøres er godt 
nok, alt kan blive bedre, og det er vigtig at 
ha det for øje, det bliver aldrig 100%, men 
så længe der arbejdes for at fremme 
jagtens vilkår er jeg medlem. 

• Medlem af Hillerød Jagtforening. Går på 
hagljagt i jagtsæson, og skyder leerduer 
udenfor sæson. 

• Fordi vi som jægere bør stå sammen - og 
fordi DJ har mulighed for, at fremme 
jagtens sag rent politisk. 

• Er jæger. Vil gerne holde mig opdateret. 
• For at støtte op om jagtens sag poltitisk 
• Støtte fællesskabet 
• Et dejligt blad at læse. 
• Vi må stå sammen, for at jagten kan blive 

bevaret i danmark. Og fortælle hvofor den 
er vigtig. Nu når der bliver bekæmpet fra 
mange sider. 

• Jeg er medlem igenemme den lokale 
jagtforening 

• Fordi jeg er Jæger og for at få den nyeste 
information der nu måtte komme. 

• For at vi samlet som jægere og skytter kan 
blive hørt og udgør en politisk magtfaktor 

• For at høre om naturen og diverse indtryk 
fra andre jægere, lovgivning, naturpleje 
etc. 

• for fællesskabet og jagtbladet og så er jeg 
medlem af en mindre jagtforening 

• Jeg er jæger 
• Deltage i et fællesskab med fælles 

interesse. Mulighed for træning i skydning 
o. lign. og udveksle erfaring og lære. 

• Det blev jeg da automatisk da jeg efter 
endt jagtprøve 

• Information 
• Jeg er nyjæger, derfor var det naturligt at 

melde mig ind for at få adgang til diverse 
informationer. Jeg må sige at DJ har 
overrasket mig positivt :) Jeg havde et 
billed af en "nørd" organitation som smalt 
vare tog jægernes interresser. Jeg oplever 
til mig store glæde at det er en forening 
naturligvis for jægere, men også med fokus 
på resten at naturen og oplevelserne ved at 

være i naturen. 
Selv min kone, læser artiker i jagtbladet! 

• Det er kun indtil 31/12 
• For at have nogle til at tale jagtens sag 
• For at kunne deltage i riffelskydninger 
• Fordi jeg er jæger 
• Jeg er medlem for at støtte op om sagen og 

blive informeret om nyheder og andet 
• For som Jæger at blive  repræsenter i den 

politiske debat 
• Jeg har været medlem i over 50 år så 

derfor.  
• FOR AT KOMME PÅ JAGT 
• For at modtage medlems bladet 'jæger', der 

er godt.  
 
Syntes I har været 'meget tidligt ude' i 
Ulfborgsagen. Jeg har deltaget i et møde 
om ulven i Brønderslev for omkring et par 
år siden, hvor jeres repræsentant i 
debatten, til min og andre medlemmer af 
Dansk Jægerforbund som var tilstede hin 
aften, drog 'præjucidielle' konklusioner, og 
omtalte en endnu ikke dømt person, som 
selvtægtsmand. Dette var meget forkert 
gjort, da det som bekendt er domstolene i 
Kongeriget, der træffer afgørelser om 
skyldsspørgsmål. Nu er sagen så afgjort, 
manden dømt, og  formentlig smidt ud af 
forbundet, hvilket også er på sin plads 
forsåvidt angår den ulovlighed, der nu er 
blevet pådømt i retssystemet, og så bliver 
der formentlig ro omkring den sag.  
Min personlige holdning til ulvespørgsmålet 
er, at der skal arbejdes for, at der vedtages 
en 'operationel' forvaltningsplan, der sikrer 
ejere af husdyr, og private mennesker, hvis 
bolig ligger der hvor ulven nu færdes, imod 
angreb. Denne forvaltningsplan kunne bestå 
i et afstandskrav som ulve ikke må 
overskride, og hvor en overskridelse 
medfører ret til af grundejeren at 
nedlægge ulven. Dette vil medføre, at ulve 
instinktivt vil fortrække til øde områder 
hvor der meget sjældent kommer 
mennesker, og hvor ulven så må leve af de 
dyr, den oprindeligt har måttet leve af. 
Uden at være 'ekspert' i ulvespørgsmål (en 
titel jeg i øvrigt har meget vanskeligt ved 
at forstå nogen i Kongeriget kan oppebære, 
al den stund, at vi ikke har haft ulve i DK i 
ca. 200 år, og at et menneskeliv varer ca. 
70 år), er det min umiddelbare opfattelse, 
at ulve har det på samme måde som ræve 
med hensyn til at finde føde, de er 
opportunister, og tager den føde der mest 
af og nemmest tilgængelig, det vil sige får 
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og nu formentlig også ponyer, der benyttes 
til naturpleje. Men hvem tænker på 
velfærden for de skambidte dyr, der går 
rundt med åbne kødsår, indtil ejerne får 
dem forendt... Ja, her skal jungleloven 
åbenbart gælde, for at tilfredsstille 
'byfolkets' ønsker. 
Min opfattelse er, at levebrødspolitikerne 
på tinge, i denne sag, og også mange 
andre, f.eks i spørgsmålet om sikring af 
vore kyster, lader sig påvirke alt for meget 
og styre af 'byfolket', der lever under 
urbane forhold, godt beskyttet imod ulvens 
hærgen, og som derfor har det nemt ved at 
mene, at der skal være 'plads til ulven'. Jeg 
kunne godt tænke mig at se om 
folkestemningen i forhold til ulven vil 
ændres, såfremt vi efter en hård isvinter, 
men tilfrosne bælter, pludseligt kunne 
konstatere, at der lever et ulvepar på 
Sjælland. 
Men jeg er medlem af Danmarks 
Jægerforbund, også fordi dette må være 
det talerør der må anses for værende det 
stærkeste, med henblik på at få etableret 
en operationel forvaltningsplan for ulven, 
og som er let at administrere, og som ikke 
kriminaliserer mennesker, som ønsker at 
beskytte deres børn og ejendom imod 
ulvens hærgen. Jeg tager naturligvis 
afstand fra folk/jægere, som muligvis, i det 
skjulte, ville begå ulovligheder med hensyn 
til at skyde ulve, men jeg syntes altså det 
er på tide også at se på denne sag, med 
fornuftens øjne, og ikke kun med 
følelserne. Men jeg syntes det ville være på 
sin plads at spørge ulvetilhængerne, om de 
vil stå til rådighed 100% for en familie, hvis 
baby eller barn er blevet offer for 
ulveangreb. 
En sidste ting er, at jeg betragter Danmarks 
jægerforbund som garant for, at jagt 
fortsat vil kunne udøves i kongeriget, og 
derfor kan jeg også forstå eksklusionen af 
den nu dømte i ulvesagen, for politikerne 
kan jo med et pennestrøg begrænse, eller 
forbyde jagt, og derved vil vi mange 
jægere jo miste vores fritidsinteresse. 

• Det er fordi alle dem jeg går på jagt med er 
medlem og har været det i mange år. 

• fordi vi har brug for et talerør til 
beslutningstagerne så vi får fakta 
beslutninger i stedet føe ses beslutninger 
Jeg nyder at læse jæger 

• For at støtte op om bæredygtig jagt og 
forvaltning, for at have et politisk talerør. 

• Føler at det er en pligt som dansk jæger 

• blive opdateret på alle nyheder indenfor 
jagt. Vil gerne støtte det gode arbejd i 
laver for os jægere. 

• information 
• lokale jagtforeninger 
• Fordi jeg troer at jo flere vi er sammen om 

en sag der med mere slagkraft 
• Syntes Danmarks Jægerforbund er en god 

forening 
• Jeg mener det er nødvendigt at stå sammen 

for at få tilstrækkelig indflydelse. Vi skal 
være åbne omkring det vi laver. 

• For at styrke fællesskabet og få ny viden 
omkring natur og jagten 

• fordi jeg får bladet og kan følge lidt med i 
hvad sker rundt omkring 

• Blå. pga. af bladet. 
• på nuværende mest for at deltage i hunde 

prøver 
• Det er vigtigt at stå sammen 
• for at få informationer om jagten i 

Danmark 
• Det er jeg fordi jeg ikke kan være medlem 

af den lokale jagtforening uden. 
Synes det er lidt bondefangeri at det er 
skruet sådan sammen. 
Synes det er mange penge for sådan et 
reklameblad. 

• Støtter op om et samlet jagtforbund. 
• For at kunne deltage i de forskellige 

arrangementer og vil gerne læse jæger 
• Jeg har været medlem siden 1966, og har 

nu  været medlem i 53 år(uden at have 
modtaget noget bevis for mit lange 
medlemskab) Jeg har hørt, at man bruger 
det argument, at man ved sammenlægning 
af de 3 jagtforeninger, mistede oversigten 
af medlemmernes startdato i foreningerne. 
Jeg har aldrig deltaget i en fællesjagt i min 
forening og har kun brugt min forening til 
at deltage i hundetræning 3-4 gange. Så jeg 
spørger også ofte mig selv, hvorfor jeg er 
medlem. Svaret må være, at jeg er glad for 
medlemsbladet og at jeg i solidaritetens 
navn gerne betaler til foreningen. 

• der skal være en samlet stemme til at tale 
jagtens sag 

• Kursus muligheder hundeprøver 
• jeg synes det er helt naturligt som jæger at 

være medlem af Danmarks Jægerforbund. 
Der er mange attraktive muligheder i 
lokalforeningerne. Jeg mener det er vigtigt 
at have et forbund til at varetage vore 
interesser landspolitisk og internationalt At 
Jæger også er et læseværdigt blad tæller 
også. 
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• Fordi jeg er jæger, lystfisker og 
naturinteresset og ønsker at være en del af 
en organisation som fremmer mine 
muligheder for at bruge naturen aktivt. 

• for at få info 
• Mosbjerg sogns jagtforening 
• Det er min interesse organisation samt 

kursus udbyder 
• For at være en del af fældesskabet 
• for at kunne være medlem i lokalforening 
• Det er fordi jeg er jæger og er glad for at 

modtage jeres blad. 
• Tro det er vigtigt, der er nogen til at 

varetage, alle os jægeres interesser.  
Desuden er det nødvendigt, der er 
kompetente folk, der kan udtale sig til 
pressen, når der er hetz mod jagt og 
jægere. 

• Har været medlem i mere end 50 år, og kan 
forestille mig ikke at være medlem. 
det forekommer at være naturligt for mig. 

• på grund af man altid bliver opdateret på 
hvad der sker, omkring eventuelle 
ændringer i jagt loven, jagt tider på vildt, 
de lokale jagt tider. 

• Det er et krav for at være medlem af en 
lokal forening 

• Gode artikler, spændende opskrifter, nyt i 
nærområdet 

• Fordi at det bør man være som jæger. 
• ER glad for at modtage et godt blad 
• Ved endelig ikke hvorfor jeg er medlem,  

Jeg har bare vært medlem lige siden jeg fik 
mit jagttegn for omkring 3 år siden 

• Nyder at læse jæger og især vil jeg gerne 
støtte det arbejde, der bliver lavet for 
jagtens fremtid. 

• For at vide hvad der sker  i jagt verden 
• For at blive opdateret på nyheder og kan 

søge og finde svar på hjemmesiden 
• For at støtte op om den organisation der 

varetager de danske jægeres interesser 
• For at stå sammen om jagten i Danmark. 
• jeg synes det er en tryghed at være 

medlem. det en masse viden og muligheder 
for at orientere sig med hvad der sker i 
dansk jagt 

• Er man jæger er man 
• Jeg ønsker at støtte den organisation som 

varetager mine interesser ifm min 
fritidsinteresse. Herudover er sætter jeg 
også pris på modtagelse af jagtlitteratur. 

• Fordi jeg mener at man bør støtte 
foreningen, og at de har nogle gode tiltag 

• Interesse for naturen. 

• Medlemsbladet og generel støtte til det 
politiske arbejde 

• Det giver god mening og være forbundet 
om en fælles interesse og have nogen som 
er aktive på de opgaver som kræver 
løsninger og oplysning. 

• Det er rart, at blive informeret om de 
nyeste tiltag indenfor vildt-og 
naturforvaltningen og, ikke mindst, at være 
en del af Danmarks jægere, der gerne vil 
gøre en indsats for vores vildtbestand og 
deres naturlige habitus. 

• Meldte mig ind i en jagtforening 
• det er fordi jeg er JÆGER 
• Jeg er jæger i Danmark ... 
• Der er gode informationer at hente dj har 

generelt mange gode tiltag. Og er også selv 
med til at repræsentere DJ. Eksempel til 
Hjørring dyrskue. Sidder også i bestyrelsen i 
tårs jagtforening. 

• Fordi vi står stærkere når vi er i en samlet 
organisation 

• At holde mig opdateret på hvad der rører 
sig inden for jagten i Danmark omkring 
vildtpleje og jagten generelt 

• Ved at mælde mig ind i en jagtforening 
• Synes det er såre fornuftigt at være. 
• For at være medlem af en organisation der 

kan repræsentere os jægere som en samlet 
gruppe, med holdninger der som regel er 
overens med mine egne.  
Og for at modtage bladet Jæger. 

• For at støtte jagten i Danmark 
• Information vedr. vildt, jagt og natur. 
• For at være med til at styrke en fælles 

interesse og måske få en lille indflydelse på 
hvad der sker i forbundet 

• Godt månedelig jagtblad samt gode 
arrangementer rundt omkring 

• For at være i et større sammenhold! 
• For forsikringen 
• Fordi det er det eneste sted trods alt 
• Hunde prøver 
• jeg er jæger og blæser jagthorn og 

deltager ved mesterskaber. 
• Det er for at støtte jagten, og være 

fællesskab om det,vi står også stærkere 
sammen 

• Indflydelse på jagt i dk 
• Introtilbud 
• Jægerforbundet er jo jægerens talerør og 

det gør I fint. 
• For jagtens fremme 
• Fordi jeg mener det er vigtigt vi står 

sammen om vores jagt og natur. Og vi som 
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forskellige som vi er, kan lære en masse af 
hindandens erfaringer.. 

• fordi der er flere fordele som medlem, god 
organition af kurser.mm. god rådgivning 

• For at styrke det danske "Jægersamfund" 
• Fordi jeg gerne vil støtte op omkring jagt 

og natur i Danmark. 
• Vil gerne støtte op om en god sag. 

D.J.  arbejder for vores fælles interesse. 
• Jeg er medlem, idet jeg er af den 

overbevisning, at dette er ansvarligt og i 
respekt for de mennesker, der arbejder for 
jagtens interesser. 

• Jeg er nyjæger, og tænkte at jeg gerne 
ville støtte Danmarks Jægerforbund, som 
medlem. 

• Fordi jeg får nogle gode fordele, både ved 
at være med i en jagtforening og ved at 
modtage et ok medlemsblad. 

• indflydelse på jagten 
• Jeg er nyjærger og vil gerne vide mere. 
• Fordi jeg er jæger, adgang til skydning med 

gevær og riffel samt hundetræning. 
• Jægerbladet og mulighed for deltagelse i 

diverse arrangementer 
• Jæger gennem 55 år, har altid nydt Jæger 

(bladet) 
• Støtte op om den fælles sag for jægerne og 

det politiske arbejde. 
 
Og for at modtage “Jæger”... 

• Bladet / og hører om andres erfaring/ gode 
indslag. 

• Fordi det er et krav for at kunne deltage på 
DJ markprøver 

• Går på jagt og blæser jagthorn, så 
interesserer mig for dette 

• Fordi de taler jægernes sag. 
• Jeg er Jæger 
• fordi jeg er jæger 
• 1. Det giver mulighed for at påvirke 

2. Jeg læser bladet. 
• for at støtte op om vores formål og selv 

blive bedre uddannet 
• Fordi jeg har jagt tegn. For 2 år siden ikke 

aktiv jæger 
• For at støtte den fælles sag og få et tale 

rør 
• Organisation der arbejder for jagt og 

regulering 
Netværk og support/sparring 
Juridisk assistance 
Kurser og uddannelse 
Bladet jæger 

• For at støtte op omkring den indflydelse dj 
har og få et godt blad 

• Giver god info for Jægere og vigtigt at have 
en samlet interesseorganisation over for 
samfund og myndigheder 

• Har altid været det 
• God orientering og har været med til 

hundetræning 
• Varetagelse af Jægeres interesser. 

Lidt tradition. har været medlem i 56 år. 
• Sammen er vi stærke! Hvis vi ikke har et 

fælles talerør vil den enkelte jæger jo selv 
skulle deltage i forskellige forhandlinger - 
men jeg tvivler på, at vi så ville blive hørt. 

• Meldte mig bare ind da jeg fik jagttegn 
• Jeg er jagtinteresseret 
• Primært skydeaktiviteterne både riffel og 

hagl 
• Som en naturlig del af at være jæger 
• God gruppe og god info 
• Har aldrig  benyttet mig af det 
• Jæger og tidligere en del af organisationen 

bestyrelser 
• Jeg har snart været medlem i ca.40 år ,og 

er glad for at komme i Hagested Gislinge 
jagtforening ,hvor jeg deltager i 
skydeudvalget og blæser jagthorn og andre 
aktiviteter 

• PGA at DJF Arrangerer hundeprøver 
• Fordi man for ny information omkring 

love,regler osv. Inden for jagt og vi skal stå 
sammen som forbund da det er vigtigt for 
at vi fra statens side af kan blive ved og få 
lov at udøve jagt i Danmark 

• Jernløse 
• Det er godt at være organiseret og have et 

stærkt netværk. 
• For at støtte op om sagen. Saglighed i 

frednigstider. Kampen mod “fred-det-hele” 
folk. 

• Jeg er del af et fælleskab, som gør noget 
for både dur, den danske natur og for 
jageren 

• For at være med i en forening og modtage 
jagt bladet 

• Som i alle andre foreningssammenhænge 
gælder det, at jo flere vi er sammen jo 
mere indflydelse kan vi gøre os håb om. 

• Princip-politiske årsager! 
• For at støtte jagtens politiske virke. 
• Information til fælles interesse 
• KUN fordi at det kræves da jeg deltager i 

Jagthornsblæsning mesterskaber 
• Det er jo det officielle talerør for os 

jægere. Lokal jagtforening mv. 
• Dårligt sammenhold i lokal foreningen, 

styres af meget få resten er bare til grin !! 
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• Synes man skal være medlem når man går 
på jagt, samt at man får gode oplysninger 
og hjælp hvis det er brug for det. 

• Jeg få medlemsblad, og så bruger jeg 
medlemskabet når jeg skal på skydebane 

• for at for lidt viden om hvad der rør sig, og 
selvfølgelig for lidt hyggeligt læsestof 

• Fordi det er forudsætningen for, at kunne 
skyde lerduer. 

• Jeg er medlem af DJ fordi jeg ønsker at 
være medlem af lokalforeningen og skyde 
holdskydning der. 
Hvis det var muligt ville jeg fravælge DJ og 
kun være medlem af lokalforeningen 

• Forsikring .nyheder inden for 
jægermiljøet.gode historier og gode links 
til godt grej. 

• For at støtte at vi har jagt i Danmark. 
• Varetager jægernes fælles interesser 
• Det giver mig nogle fordele 
• Tænker det er en del af det fællesskab 

omkring jagten for medlemmerne. Om det 
det er selve jagten, interessere for våben 
eller hundearbejde, så dække DJ dette og 
foreningen er og bør være talerør for 
medlemmerne i samfundet. 

• altid godt at være mange i et fælles skab, 
som modvægt til "jagt modstandere" o.lign. 
og selvfølgelig og at kunne drage fordel af 
kurser, artikler osv. 

• Fordi jeg har jagt tegn 
• For hyggen og naturens skyld. 
• Fordi jeg jager 
• Jeg har lige fået jagttegn for et år siden og 

så er det jo rart at kunne blive lidt klogere 
på det hele da jeg ikke har nogen i familien 
der går på jagt 

• Jeg har jagttegn og i kommer med 
spændende artikler om jagt, dyr og natur 

• For ar støtte op omkring jagten i dk og 
jeres formidling og arbejde for dette. 

• Fordi jeg har taget jagttegn. 
• Pga. blad, og krav fra lokal jagtforening 
• For at støtte op om den jagtforening jeg er 

medlem af, og for at støtte op om (noget 
af) det politiske arbejde. 

• Man bør være medlem af en forening for at 
fremme jagtens sag i DK og for at sikre, at 
der også er jagt om 10 eller 50 år. Og vi 
skal kun have 1 forening for at stå 
stærkere. Så det er primært derfor, jeg er 
medlem af DJ. Som forening er  jeg ikke 
overophedet af entusiasme. 

• For at støtte jagten i Danmark og for at 
være medlem af de lokale Jagtforeninger. 

• naturligt som jæger 

• Støtter forbundet lovgivning og vildtpleje 
• For at holde mig orienteret om love og 

regler for jagt, og læser gerne om andres 
erfaringer og oplevelser på jagtområdet 

• Jeg er nyjæger og så giver det mening at 
være med her 

• Jeg tænker at det er vigtigt at vi har et 
fælles organ der kan samle og 
repræsenterer jægerne i DK 

• Elsker jagt 
• For at være medlem af lokal jagtforening 
• For at være opdateret og varetage jægeres 

interesser. 
• En naturlig del af at sørge for der fortsat 

kan drives jagt i Danmark, det er kun i 
fællesskab vi kan dette. Så selvfølgelig al 
den viden som jægerforbundet kommer 
med. 
Så er arrangementer i lokal foreningen også 
særdeles vigtige. 

• Kendskab til nye tiltag og artikler omkring 
jagt. 

• Jeg mener vi kun kan have fordel af en 
stærk "brancheorganisation" 

• Det syntes jeg man bør være når man er 
jæger.. 
Samt at jeg er ny jæger hvilket giver mig 
større mulighed for at søge oplysninger og 
alle mulige forskellige ting 

• jagttegnsunderviser, og benytter Jess, 
• Jeg prøvede at tage jagttegn, men 

dumpede med 5 fejl. 
• Er aspiant 
• Kursus muligheder og medlem af en lokal 

forening 
• Har jagttegn 
• Ny jager og søger generelt det viden jeg 

kan ang jagt 
• Fordi det logisk i forhold til at jeg har 

jagttegn 
• Det er den største forening. 
• For at kunne deltage i lokalafdelingens 

arangementer.Og for at læse JÆGER 
• Det er vigtigt for jagten og jægerne i 

Danmark at have en stærk organisation til 
at varetage vores interesse i de forskelige 
organisationer som varetager forvaltningen 
af den Danske natur og ligeledes være med 
til at påvirke politikerne på borgen til gavn 
for jagten og jægerne i Danmark 

• Det er godt at være sammen 
• Jagt er en livsstil og jeg elsker naturen. 

Dejlig læse stof fra medlemsblad og godt 
arb i gør. 

• For at få informationer omkring jagt, og 
følge med omkring politikkerne om jagten 
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• For at følge med i ændringer i jagtloven og 
jagttider! 

• Holde mig opdateret på nye ting 
omhandlende jagt 

• For at følge lidt med nyheder omkring 
jagtrelaterede spørgsmål 

• Gennem jagtforeninger 
• I kæmper for meget godt 
• Jeg er jo nyjæger - snart og mener det er 

vigtigt at støtte op om sin forening, der jo 
ved hvad de arbejder med. Altså fremme 
mine og naturens interesser. 

• Et krav fra en jagtforening for at være 
medlem 

• Det er en god måde at være en del af et 
forbund når man er ny 

• jægere må stå sammen.... masser af pres 
på det at bruge naturen 

• For at få bladet jæger og for at støtte 
jægeres interesser politisk/jagttider mv. 

• Det er jeg for at læse medlemsbladet og 
fordi det er nødvendigt at jægere står 
sammen ift andre organisationer og 
myndighederne. Man kan ikke tage for givet 
at vi i al fremtid må drive jagt med mindre 
vi kæmper for det. Det er også vigtigt at vi 
har adgang til at jage de arter, der kan 
bære det, så der er nok at kæmpe for. 

• De taler jægerens sag 
• Jysk feltskytteklub 
• Det bør man være som jæger 
• NYHEDER, KURSER, BLADET JÆGER, LOKAL 

STOF. M.M. 
• For at være opdateret på sidste nyt. 
• Ønsker at modtage bladet Jæger og er 

medlem af en lokal jagtforening 
• for samme holdet jo flere vi er des 

stærkerer er vi. 
• Jeg går på jagt og mener det er ens pligt at 

organisere sig. 
• Synes såmænd bare at jeg har pligt til at 

støtte op om det. 
• Spændende at læse om nyheder indenfor 

jagt 
• for at styrke jægernes rettigheder 
• Det er jeg for at blive orienteret om alt 

nyt, og for at læse om hvad der røre sig 
over alt i forbundet. 

• Kun på grund af flugtskydning. 
• Forbundet arbejder på at tilpasse jagten i 

det moderne samfund. 
• Sammenhold. Taler med en stemme. 
• For at vi som jægere kan stå stærkt 

politisk. 
Det sociale i at stå sammen centralt, og 
lokalt. 

For at bidrage økonomisk til vildtforvaltning 
i Danmark 

• Godt informativt blad og mulighed for at få 
hjælp hvis nødvendigt. 

• Jagtbladet som har nogle gode artikler.  
Jo flere vi er samlet i en forening jo større 
mulighed har vi for at blive hørt. 

• Er medlem især pga at sammen står vi 
stærkere overfor politikkere og 
organisioner 

• Et fagligt interessefællesskab. Og lige en 
ting. Hold fast i at der ikke skal være 
arealkrav og begrænsninger i hjortejagten 
ellers er vi rigtig mange, der melder os ud. 

• For at støtte DJF og et godt blad 
• ? 
• Vigtigt at vi har et fælles forbund til at tale 

vores sag. Rigtig mange fine aktiviteter 
man kan deltage i. Godt jagtblad man ser 
frem til at modtage. 

• Fordi vi som jægere, skal have en stræk 
organisation. og den bliver kun stærk,ved vi 
står sammen... 

• Som aktiv jæger er det dejligt med 
informationer, gamle som nye  samt 
inspiration 

• Det er jeg fordi vi er stærkere sammen, 
• Som forening skulle mange medlemmer 

gerne five indflydelse i de grønne 
organisationer når naturens ve og vel 
behandles. 

• fordi det er en del af det at være jæger at 
være medlem af den lokale jagtfoening 

• Jeg har været medlem i ca 50 år, men 
planlægger at melde mig ud af 
jægerforbund, da jer ikke er enige med jer 
om ulven, samt jeg ikke enige andre 
beslutter som Formand for Danmarks 
Jægerforbund Claus Lind Christensen har. 
Jeg vil udsættes for at blive Eksklusion. 

• Det bør alle jægere være 
• For at følge med i hvad der sker på 

området og for at få Jægeren til sendt hver 
måned. 

• for at kunne deltage i markprøver app. 
pøver mm. 

• For at kunne deltage i mine jagtforening 
ers aktiviteter 

• Selv om jeg ikke går så meget på jagt  er 
det for mig en selvfølge at være med i 
fællesskabet 

• Jægerne i Danmark står stærkest ved at 
være organiseret i DJ. 

• For at få indflydelse på jagtpolitikken via 
DJ. 
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• Har siden ungdommen været medlem af 
Dansk Jagtforening og senere af 
Jægerforbundet. Har ikke længere særlig 
gavn af medlemskabet, men tøver dog med 
at opsige det. 

• Bladet 
• Jeg mener det er vigtig at man har et 

fælles talerør 
• Farligheden 

Medlemsblad 
Hundeprøver 
Skydning 

• For at jægerne står stærkere og har en 
organisation der forsvarer jagten for 
medlemmerne bedst muligt. 

• Primært for jagtbladet, 
• For at følge udviklingen/debatten inden for 

jagten. Er desuden lystfisker mere end 
jæger, og tidligere biologilærer, så det 
hele hænger sammen. 

• Har gået på jagt siden jeg var 16 år. Har 
den holdning, at jægerne står stærkest ved 
at være organiseret i et fællesskab, hvor 
foreningen kan tale vores sag. Senest har 
jeg været meget tilfreds med 
Jægerforbundets meget klare holdning til 
den "jæger", som har overtrådt både 
jagtloven og alle etiske regler. 

• Vil gerne læse stof om våben. 
• Fik rabat på skydetræning 
• Jeg mener vi står stærkere sammen, ikke 

mindst overfor de kræfter der gerne ønsker 
jagt skal forbydes. 

• Det har været en del af hel min opvækst 
fra barn, min far gik på jagt og slægten 
længere bagud. 
Min far har været bestyrelsesmedlem i den 
lokal jagtforening - tror i mere en 25 år. 
Som knægt smed jeg lerduer op, dengang 
det var med håndkræft. Man tjente til en 
kasse patroner. Så det har været naturligt 
at vare medlem 

• Alt bliver trukket hen over hovedet på hos, 
lav afstemninger med NemID. så har i vores 
svar, men det sker aldrig for det er efter 
hånden bund råden 

• Vil gerne støtte et forbund der agere 
mellem medlemmer og ministeriet. Er glad 
for bladet "Jæger" der har meget nyttigt 
info 

• Jeg har fra barnsben været opdraget til at 
være organiseret i div. foreninger man 
deltager i, så jeg har været medlem siden 
1972. 

• Det er tvunget 
• Fordi jeg er aktiv jæger og naturelsker. 

• Hovedsageligt på grund af jagtforeningen, 
men overordnet synes jeg arbejdet der 
udføres i jægerforbundet kommer jægeren 
til gode. 

• Det er for jeg tro på vi står stærkere så en 
samlet flok. Men kræver DJ for renset ud i 
toppen. Folk siger et gør noget 

• Jeg er medlem af DJ for at støtte op om 
den lokale afd. 

• Fordi DJ er dem der taler jægernes sag og 
forhandler jagttider 

• Jeg er primært medlem da jeg synes det er 
meget vigtigt at vi som jægere har en 
stærk stemme i forhold til forvaltningen af 
vildtet i Danmark. Desuden nyder jeg at 
læse magasiner Jæger hver måned og 
dermed blive opdateret på hvad der rør sig 
i jægerkredse. 

• For at Jægere får mest ud af at stå sammen 
• De fordele der er, forsikring, tilbud etc. 
• De mange emner de blir taget op 
• Skive 
• Indflydelse gennem en demokratisk 

forening, med repræsentativt demokrati 
• For at kunne deltage i jeres skydninger og 

læse noget af bladet 
• Mulighed for at finde nyttig viden på 

skriftlig og mundtlig. 
• For at kunne stå stærkere i jagtlige 

forhold. 
• For jagtbladet 
• Jeg er medlem af en jagtforening 
• jeg synes vi står stærkere når vi er sammen 

men der er efter hånden for meget ævl og 
kævl især om hjortevildt 

• Det burde alle jægere, så vi kan blive 
stærke sammen 

• Sammen står vi stærkest 
• Mest for jagt bladet 
• Ivrig læser af medlemsbladet, vil gerne til 

at gå på jagt igen. 
• For at få adgang til skydninger i Karup som 

medlem af Jysk Feltskytteklub 
• Netværk med skov- og naturinteresserede. 
• Som jæger er det vigtigt at står sammen. 

Man bliver orienteret, dels gennem 
jagtbladet og mails. 

• Jeg mener det er vigtigt at vi Jæger har en 
stærk stemme i forhold til det øvrige 
samfund 

• For at være i en forening hvor man 
forhåbentligt taler jægerens sag 

• For information om foreningen 
• Det er måden vi kan stå sammen som en 

enhed, og rykke noget nationalt 
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• I gør et stort stykke arbejde. I gennem 
mange år som medlem, med store som små 
oplevelser er jeg stadig medlem og vil 
fremover være medlem. Min fortid gennem 
mange år i Holstebro 
strandjagtforening,som bestyrelsesmedlem. 
Har jeg oplevet rigtig gode oplevelser. Og 
få dårlige som jeg har glemt. 

• I forbindelse med jagt tegn for ca 40 år 
siden den gang kunne man lomme på jagt i 
foreningen det er det desv ikke længere 
muglig 

• For at støtte jagtens sag og sikre vores 
fortsatte mulighed for at drive jagt.  
mener dog også at er DJ's pligt at sirre at 
de personer der driver en problematisk 
uforsvarlig jagt stilles til ansvar, og at DJ 
arbejder for at uetiske jagtmetoder 
forbydes. 

• Jeg er jæger, og har været det siden 1996. 
Jeg er pt. ikke aktiv jæger og derfor via 
medlemsskabet kan jeg holde trit med nyt. 

• Jeg er ivrig jæger... og vil gerne støtte DJ. 
• For at have en organisation der varetager 

min mulighed for at gå på jagt. 
• Jeg værdsætter og bruger skydebanen i 

ulfborg og i Holstebro. Værdimæssigt tror 
jeg ikke helt at DJ repræsenterer mit 
synspunkt. Ikke indadtil i hvert fald. "Mest 
mulig jagt" synes jeg er et dårligt motto, 
der strider imod det fakta at DJ også 
hævder at ville have jagt på et biologisk 
faktuelt grundlag. Jeg er iøvrigt 
naturvejleder og jagttegnskursuslærer. 

• Det var et naturligt valg da jeg fik jagttegn. 
• Som jæger har jeg behov for at stå i en 

forening, som varetager mine interesser 
som jæger, samt det sociale det er i, at stå 
i en forening, hvor vi indbyrdes kan 
udveksle erfaring, mest på lokalplan. 

• tradition og fordi der er mange gode svar 
på spørgsmål. 

• Det er vigtig at vi jægere snakker med en 
stemmw 

• Støtter en go forening, formål, holder 
landet samlet, gode undersøgelser, hjælp i 
div. episoder og alt det andet i tilbyder. 

• Jeg er kun medlem af Danmarks 
Jægerforbund fordi det kræves af de 
jagtforeninger jeg er medlem af. 

• Er jæger - er interesseret i natur- og 
vildtforvaltning, både professionelt og 
privat. 

• For at styrke ,og ikke mindst bevare retten 
til at gå på jagt i fremtiden også. 

• Det er vigtig at være et stort forbund! 

• For at få bladet. 
For at kunne være medlem i de lokale 
foreninger. 
For at kunne stå sammen mod dem der ikke 
ønsker jagt i Danmark. 

• Jæger er et særdeles spændende jagtblad. 
Jeg anser organisering som nødvendigt for 
at give jagten bedst mulige kår 

• . 
• Medlem af en lokal jagtforening 

forudsætter at du er medlem af DJ. 
• Ved at være mange sammen=større 

indflydelse 
• Jeg kan li’ at gå på jagt og får mange gode 

tips 
• Det kommer meget godt info fra jer 
• Startede som medlem af 

Landsjagtforeningen af 1923 der er blevet 
til Danmarks Jægerforbund. Glad for bladet 
Jæger. 

• Jeg tror på at man som jæger er står 
stærkest sammen i et forbund, både hvad 
jagten angår men ikke mindst naturplejen 
og love og regler. Desuden er jeg meget 
glad for den/de informationer, jeg 
modtager både på mail og i Jægeren vores 
medlemsblad. 

• inspiration og fællesskab 
• Jeg er medlem for at jægerforbundet 

kæmper jægernes sag. Og jeg ser det lidt 
lige som en fagforening, at vi alle må stå 
sammen, om den fælles interesse vi har for 
jagt og naturen i Danmark. Plus jeg er 
formand for Sevel Jagtforening, og jævnligt 
har brug for kontakt med Jægerforbundet. 

• Det er godt at være sammen om noget. 
• Et godt blad og hjælp om nødvendig 
• Fordi det er vigtigt at danske jægere er 

organiseret i en forening, som skal være 
talerør overfor offentlige myndigheder. 

• Det var et krav, for at kunne være medlem 
af en bestemt skytteklub. 

• Jyskfeldtskyde klub 
• flugtskydning. 
• Ny jæger pr 2019 
• på grum kommer jagt skal være 
• Det er nødvendigt for at komme med i 

vores lokale jagtforening 
• Jeg synes man skal stå sammen i fælles flok 
• Forventer DJ varetager jægernes interesse 
• For at støiie den organisation der 

forhandler de muligheder vi har som 
jægere 

• Fordi jagt interesserer mig og fordi jeg godt 
kan li frivilligt foreningsarbejde 
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• Repræsenterer jagten i 
vildtforvaltningsrådet 

• For at holde mig opdateret på hvad der 
sker i jagtverdenen og hvad der sker i 
forhold til lovgivningen på jagt og våben 
området. Derudover for at få inspiration til 
min hobby. 

• Det var et gratis tilbud til kursister 
• Nødvendighed 
• For at støtte jagt  og dyr, samt pleje min 

interesse 
• det er jeg, for på den måde mener jeg at 

have lidt indflydelse i forhold til det at 
være jæger. 

• For at følge med i hvad vi danske jæger 
laver, tænker og vil. Jeg vil gerne have, at 
der kommer en mere klar tilkendegivelse 
af, hvad vi står for. Blandt jægere, syntes 
jeg,  er der stor uenighed om jagtformerne, 
og jeg tror, at det er vanskeligt at fremstå 
som en enig forening. men alligevel, vil jeg 
foreksempel gerne have en mere klar 
holdning til Ulv, kronvildtforvaltning og god 
etik på jagterne. 

• Af flere grunde. 
Dels for at kunne være medlem af lokale 
jagtforeninger. 
 
Dels fordi DJ er jægernes talerør til 
politikerne og desuden er med til at 
fastsætte jagttider og jeg derfor vil bakke 
op omkring det. 

• I første omgang bladet jæger. Er nok 
medlem fordi jeg er medlem af en lokal 
jagt forening 

• For at få bladet, og fordi jeg tog jagttegn 
hvor vi blev opfordret til at være med 

• Jeg er blev jæger i år så det har været en 
stor hjælp med alt den dejlige info som 
findes på jeres hjemmeside 

• forsikring og kun det 
• Er nyjæger og vil gerne lære mere om jagt 

og vildt 
• JEG ER MEDLEM FORDI DET FØLGER MED 

JAGTTEGNET OG JEG GÅR MEGET LIDT PÅ 
JAGT MEN KAN FØLGE MED I UDVIKLINGEN I 
JAGTBLADET 

• Da jeg blev jagttegns berettiget fandt jeg 
det naturligt 

• Et godt sted at være 
• Jeg føler at jeg gennem bladet jæger, samt 

mails for en masse input samt ny læring 
• Jeg er nyjæger 
• Jeg får rabat ifm skydninger som er 

arrangeret under DJF 

• Blev meldt ind da jeg fik jagtegn for 14 år 
siden, af min far og har vært medlem siden 

• fordi i tager jer af mange ting som vi 
enkelte jæger ingen steder ville opnå  
noget med 

• Fordi det er det oplagte valg, for mange. 
Da jeg fik jagttegn var alle lokale medlem i 
dj. Land og strand jagt var en mulighed, 
men så blev man sortlistet blandt de 
lokale. 

• Jeg er jæger siden 1972 ... 
• For at støtte op om den politiske indsats. 

Men også for at blive opdateret på nyt 
• Det er den eneste organisation der kan 

varetage jægernes interesse i Danmark 
• For at være en del af og tage del i et fælles 

ansvar og for at holde mig opdateret på 
min hobby. 

• Er ny jæger 
• Fordi jeg er jæger 
• af den simple årsag at jeg blev medlem af 

en jagtforening 
• For at være ajour med lovgivning og faglige 

forhold. For at vedligeholde min viden om 
jagt, vildtarter og jagttekniske forhold. 

• Jagtpolitik er samordnet. Giver viden og 
inspiration om jagt. Jægerforbundet 
arbejder professionelt fra uddannelse, 
hundearbejde, til jagtpolitik. Varetager 
kort sagt jægernes interesser. 

• Det er den forening, der er det politiske 
talerør for danske jægere og gerne skulle 
være garant for den danske jægers 
synspunkter og trivsel. 

• Jeg er medlem fordi jeg synes, at det er 
vigtigt, at Jægerne har et fælles forum og 
et fælles talerør. Med mit medlemskab vil 
jeg gerne understøtte dette. 

• For at støtte fællesskabet. 
• jeg syntes at man er forpligtet til at være 

med i ens interesseorginationer 
• Jeg vil gerne bakke op om den organisation 

der taler jagtens sag. 
• Jægere har i dagens Danmark brug for et 

fælles talerør. Desuden er det et udmærket 
medlemsblad. 

• Viden, støtte og fællesskab for bedre vilkår 
for jægere og biodiversitet. 

• Bliv gjort meget godt for jægerne 
• Fordi DJ giver god info og er et godt natyr 

formål for såvel vildt som biotob 
• For at have en organisation som er talerør 

politisk og som kan støtte jægernes 
interesse JAGT 
Lokal uddannelse ex instruktør mfl 
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• Ikke sikker min far meldte mig ind da vi 
begyndte at skyde lerduer 

• Masser af relevant og spændende 
information. 
Gode reportager og erfaring fra felten. 

• fordi jeg er jæger og vil gerne vide det 
sidste nye om jagt. 

• Har gået på jagt i over 60 år. 
• Er i jagtforening der er medlem af 

jægerforbundet. 
• Det mener jeg at man bør være som 

jægere. 
• Interesseret i jagtstof 
• Fordi jeg mener der skal være en forening 

til at varetage jægernes interesser, samt 
agere med og modspiller til det politiske 
landskab. 

• Støt Jægerforbundet 
• Bladet, forsikring og 

arragementer.Fællesskab. 
• Jeres blad der udkommer 
• Jeg tror jeg har været medlem siden 1950-

og altid meget tilfreds med det og 
bladet.Nu bliver jeg 88 om ca 1 måned-og 
da jeg v e d-som gammel læge-at folk i 80-
erne ikke er så "gode" som de selv tror-
holdt jeg op med jagt for 3-4 år siden-men 
drømmer stadig om jagt!Jeg er faktisk kun 
medlem nu-for at kunne købe bladet--og 
hvis der  er anden løsning derpå--må I 
endelig lade mig det vide.Når jeg er færdig 
med bladet-lægger jeg bladet i min gamle 
konsultation--hvor det nærmest er 
efterspurgt.(jeg er pt medlem via Endelave 
Jagtforening-da jeg efter pensionering 
boede der  i ca 15 år) 
Derfor er jeg medlem af Jægerforbundet! 

• Bl.a. den medfølgende forsikring! Og for at 
blive opdateret på diverse jagt og vildt 
relaterede områder! 

• Sammen er vi stærker 
• Fældsksb 
• For at støtte jægernes sag og de 

information jeg får. 
• Som jæger og naturbruger må man være 

hvor ens interesser bliver varetaget 
Samt brugen af fauna og natur bliver 
tilgodeset og bevaret 

• Har været medlem af jagtforening siden 
1966 og medlem af jægerforbundet siden 
det startede. 
Føler at som aktiv jæger bør man være 
medlem 

• Vigtigheden af en stor interesse 
organisation. 

• Aktiv jæger 

• vi er en interessepart i brugen af den 
danske natur 

• Info 
Politik 
Muligheden for hjælp. 

• For at holde mig orienteret om hvad der 
ske indenfor jagt generelt. 

• For at støtte en god sag 
• Fint blad 

I kæmper for os politisk. Selv om arealkrav 
på hjortevildt er volapyk ikke at sige ok til.  
Der er gode kurser og meget viden. 

• For at styrke fællesskabet med andre 
jægere og sikre at DJ har styrke i politiske 
forhandlinger. 

• Vil gerne støtte op om en organisation, der 
samler de danske jægere. 

• Det er vel en relativ naturlig ting som 
jæger at holde sig opdateret, og det gør DJ 
fint. 

• DJ gør et OK stykke arbejde for danske 
jægere generelt, så det støtter jeg gerne 
op omkring. 
Man kan jo så altid diskutere, om de så gør 
nok, og ikke mindst, om de prioriterer 
korrekt. Og mht. det sidste, er jeg nok ikke 
altid helt enig. 

• For bladets skyld, og fordi jeg forventer DJ 
varetager jægernes interesser overfor 
myndigheder og mere rabiate 
jagtmodstandere 

• Var på en masse. Synes at tilgangen til 
naturpleje og holdningen til naturen som 
helhed passer fint med måden jeg anskuer 
tingene på. 
Derudover tror jeg på at vi (jægere) skal 
stå samlet hvis vi skal praktisere vores 
hobby fremadrettet 

• Nødvendigt unde 
• fællesskabet lo flere jo stærkere 
• For mig at se et naturligt og nødvendigt 

sted at være medlem. 
Vigtigt at der er et organisatorisk talerør og 
politisk repræsentation. 
Ligeledes er det vigtigere end måske nogen 
sinde før, at det at der gåes på jagt, er en 
nødvendigt aktivitet, for opretholde af en 
sund og varieret vildt bestand.  
I sær i disse ulvetider:-) at der tages stilling 
til og kommunikeres hvad det betyder for 
vores natur og liv. 
 
Vil gerne benytte lejligheden til at rose 
forbundet i den stillingtagen og 
kommunikation til almenheden omkring den 
ulv der ulovligt og måske også helt uden 
grund, blev skudt. 
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• Bladet og for at få flere muligheder 
• Medlem via lokal jagtforening - syndes ta 

det er godt at der en fælles platform som 
kan "råbe" politikkerne op samt at der en  
forsikring indbygget 

• Det er vigtigt at støtte et fælles forbund, 
sammen er vi stærkere 

• Fordi jeg er jæger. 
• Behovet for at der er een samlet 

organisation der taler jægerens sag. 
Bladet "Jæger". 
Sammenholdet jægere imellem. 
Mulighed for at dygtiggøre med gennem 
kurser bla. hundeinstruktør 

• Interesseret i jagt i dk 
• Det er vel et godt formål. Der arbejdes for 

alle os jægere...... 
• Når jeg som medlem er med i en 

forening/gruppe, er det godt at have en 
"back-up" gruppe til at hjælpe med viden 
om min fritids interesse. Jagttider 
(lokalt)og div tilladelse om våben og 
regulering af dyr/fugle, osv. 

• Som ny jæger findes der meget vigtig 
information 

• Jægere bør organisere sig for at stå 
sammen om fremtidens udfordringer 
(mårhund, fredning, jagt i fremtiden, 
conservation osv) 

• Vi har mere at skulle have sagt som en 
samlet enhed 

• Meget stor bred forbund som dækker mine 
behov og meget mere. 
Flotte blade med relevant stof. 
Mange flotte tilbud og overblik over disse. 

• For at blive opdateret på jagten og 
politiken 

• Blev tilmeldt da jeg tog jagttegn 
• Fordi jeg glemte at sige nej til det 
• For at føgle med og støtte op 
• Er medlem for at være en del af 

fællesskabet 
• Fordi jeg interesserer mig for jagt, natur og 

vildt pleje 
• Jeg mener det er vigtigt at jægerne er 

samlet i et stærkt forbund. Det giver os et 
stærkt mandat 

• Fordi jeg er Jæger og sammen får man 
indflydelse 

• Sammen er vi stærkest 
• Spændende jagthistorier 
• Primært for at støtte den lokale 

jagtforening 
• Desværre eneste mulighed for at samle 

jægere, lidt synd uden konkurrence 
• For at holde mig info om hvad der sker 

• Det er en arbejdsom organisation, der som 
den eneste arbejder hårdt for at varetage 
jægernes interesse. Samtidig har 
foreningen en grøn profil og tør stille sig op 
imod giftlandbruget og de ødelæggende 
havdambrug. 

• For at støtte det danske jagtvæsen, 
natur,naturpleje og en saglig/seriøs 
mod/medspiller til Christiansborg. 

• Fordi jeg automatisk blev det da jeg tog 
jagttegn i vinters 

• Jægerne er nødt til at stå sammen 
• Jeg er først for nyligt blevet medlem via 

jagttegnskursus. 
• jeg er ikke medlem 
• Nybagt jæger, med stor interesse i pleje af 

habitater, fugle og vildt 
• Jeg vil gerne støtte arbejdet med 

arrangementer og opretholdelse af 
vildtbestanden. 

• For information og nyheder samt interesse. 
• Det er en naturlig del af jagt-interessen, at 

være medlem af Danmarks Jægerforbund, 
ligesom forbundet varetager "mine" 
interesser i forhold til i lovgivning og andre 
jagt-relaterede forhold. 

• Fællesskabet 
• Jeg er relativt ny i jagt verdenen og har 

derfor brug for viden omkring alt fra udstyr 
til tilberedning af vildt. derudover er det 
fedt og følge med i det politiske. 

• For at støtte det politiske arbejde. 
• jeg er medlem af Hvidovre jagtforening har 

snart vædet der i40 år og er meget til freds 
• Jeg ønskede at støtte godt 

foreningsarbejdet og blive oplyst 
• Jeg har jagttegn og mener at man skal 

organiserer sig 
• Det er naturligt at være organiseret, når 

man deler en interesse med andre 
• Det er min interesseorganisation i forhold 

til andre foreninger der er interesseret i at 
bevare den danske natur og fauna. 

• Det er blandt andet for at få bladet, hvor 
man kan holde sig lidt ajour. 
Jeg har så også en interesse med at spille 
på jagthorn. Der er det så adgangen til 
noder, oplysning om FM mm, hos DJ. 

• Jeg er jæger! 
• Jeg er medlem fordi det giver mening at vi 

står sammen om vores interesse, så vi kan 
fremme den på en fornuftig vis. 
samtidigt er det også rart at have et sted at 
henvende sig hvis man er i tvivl om noget. 

• Medlemskabet af lokalforening er vigtigt, 
samt bladet 
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• Jeg er nyjæger 
• For at følge med i “branchen” 
• Medlem af en jagtklub 
• God informationer samt netværk 
• Jeg syntes forbundet gør en stor indsats for 

jagten i Danmark generelt. 
Dette er bl.a. muligt fordi der er så mange 
medlemmer der støttet op og forbundet 

• jeg er aktiv jæger 
• Jeg går ikke på jagt for tiden, men det er 

fint at holde sig á jour gennem bladet, og 
så er det jo næsten også en forudsætning 
for at kunne beholde mine våben. 

• Jeg har været medlem, siden jeg fik mit 
første jagttegn, så mit medlem til 
Danmarks Jægerforbund kan ikke 
undværes. 

• For at støtte en forening der kan være med 
til at fremme jagten i danmark, og kan give 
politikere fornuftige input. 

• Være med i en organisation som støtter op 
om jagten og arbejder for jægeren 

• Dejlige naturoplevelser 
• For at være ajourført m hvad der rører sig 

lovgivningsmæssigt og læse de gode artikler 
der blive4 skrevet 

• Får nyheder 
• bl. a. på grund af medlemsbladet "jæger" 
• Blev medlem i forbindelse med jeg fik 

jagttegn 
• Information. Og økonomisk støttet. 
• For at være kunne være medlem i 

jagtforeningen og støtte op omkring jagt 
generelt 

• jeg mener det bør man være som jæger.( 
har været i 65 år ) 

• Det er for dyrt og hvad bruger i alle de 
penge til ser aldrig et reelt regnskab fra D 
F, 
I gør aldrig noget for det enkle medlem. i 
fik stoppet at vi kunne komme på jagt i 
stats skovene . 
hvis det andert jægerforening kunne blive 
lovlig ville jeg være medlem der 

• Der er ikke noget alternativ. 
• Sammenholdet og brede kendskabet til jagt 
• Forsikring og det at støtte en lokal 

forening. 
• Smeden er medlem af smedelauget, 

bageren er medlem af bagerlauget og 
jærgeren er medlem af Jægerforbundet 

• Bladet og generel info og debatter i bladet. 
Jagtfeltskydning. 

• Vigtig information og oplysning, fælles 
medlemskab skaber større styrke, bl.a. i 
forhandlinger, godt blad. 

• Det synes jeg man skal være. 
• For at være en del af fællesskabet mht. til 

jagt  
• fordi jeg er meget engageret i alle grene af 

jagten og foreninger + div så må man også 
være med i DJ 

• Jeg er jæger, og gennem DJ får man et 
godt medlemskab, månedsblad, samt kan få 
rådgivning om mange ting vedr. jagt. 

• Er hovedsageligt medlem af lokal forening 
for riffelskydningens skyld. 
Lokalforening er medlem af DJ. 

• Har altid været medlem af en forening 
• Jeg tog jagttegn for to år siden og finder 

det helt  naturligt at være medlem af 
Danmarks Jægerforbund, når man nu også 
er jæger. Derudover finder jeg mange 
nyttige oplysninger på jeres hjemmeside og 
i medlemsbladet. 

• Fordi det er mere og mere nødvendigt at 
stå sammen 

• Information om jagt 
• Fordi DJF efter min mening bla. er god til 

at beskytte os jægere mod dem der er 
modstandere af jagt generelt. 
Jeg syntes også at man får gode oplysninger 
fra DJF. 

• Ny jæger, jagttegn for 2 år siden, og nyder 
at gå på jagt og komme på skydebane i 
jagtforening 

• Af samme grund, som jeg er medlem af en 
fagforening. I håbet om, de taler min sag 
og skaffer mig bedre/rimelige vilkår for 
udøvelsen af min interesse. 

• Fordi jeg har jagttegn og gårpå jagt 
• Jeg ønsker en stærk organisation som kan 

varetage jagtens interesser i samfundet. 
Det betyder at Jægerforbundet skal evne at 
få mange medlemmer 

• Det mener jeg er det bedste 
• Blad, forsikring, kurser osv 
• Naturligt som jæger i Danmark 
• Vil gerne støtte op omkring Jeres arbejde. 

Man kan bare ikke komme uden om at der 
er behov for lobby arbejde 

• Er jæger og bruger naturen 
• Jeg er jæger. 
• Det er jeg for at kunne gå på jagt og være 

opdateret , 
• Fællesskab 

Viden 
Aktiviteter 
Stå stærkt sammen 

• For at følge med i nyt om jagt,regler love 
mm. 
Og hvad der ellers røre sig inde for jagt. 
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• Fordi de varetager jægernes interesser 
• Det er nødvendigt for at drive jagt i DK 
• Tradition 
• Det giver adgang til en fælles 

platform/forum, hvor jeg kan få viden og 
inspiration primært gennem det flotte 
medlemsblad, men også via Web-delen, 
som jeg så har brugt mindre. Endvidere 
sætter jeg pris på at være medlem af en 
natur organisation, som dels har evnen og 
viljen til at gribe i egen barm, dvs. Være 
kritisk overfor egne holdninger/strømninger 
og dels ikke kun betragte jagt som noget, 
hvor man skal have noget ud af naturen, 
men også som noget vi kan bidrage til - ikke 
kun gennem selve jagten (afskydning af 
syge dyr, regulering af kragefugle etc.) men 
også egentlig naturgenopretning og det at 
indgå i egentlig forskning af, hvorfor vores 
markvildt har det så svært (alt for intensivt 
landbrug, men det må ikke siges højt ;). 
Derfor er artiklerne om disse lige så 
spændende og inspirerende, som en 
egentlig jagt artikel på bjerggeder i 
Spanien. Ligeledes skal I have stor ros for 
at have saglighed omkring hele ulve-
diskussionen, som er blevet så frygtelig 
polariseret, som alt muligt andet i vores tid 
og at I (selvfølgelig :) ) står fast på 
lovgivningen omkring ulven og dens 
nuværende beskyttelse - synes det er 
voldsomt spændende, den er kommet 
tilbage. 
Det er der desværre en del jægere der ikke 
har, fordi de er bange for det bliver lidt 
svære at jage kronvildt... Eller der er 500 
rådyr færre... Naturen er blevet til sådan 
en slags "tivoli park" hvor vi tager hen og 
forventer "fuld valuta" og andre af naturens 
skabninger, typisk rovdyr, skal ikke 
formaste sig til at æde af "mine" fasaner 
eller ørreder - et trist natursyn. 

• P.ga det er et krav og solidariske grunde 
• Jagttegnet kom i hus og for at få kontakt til 

andre jægere og blive opdateret på hvad 
der sker på jagtområdet 

• Det er vigtigt at vi har en forening der kan 
repræsentere os i det almene samfundsliv, 
og være en politisk medbestemmende 
faktor 

• Fordi man som jæger bør støtte 
Jægerforbundet. 

• Jeg vil gerne stå sammen med mine med-
jægere og være repræsenteret omkring 
jagten. 

• Jeg vil gerne støtte jagtens sag 

• Støtte en fællesoranisation, der kan 
håndtere f.eks. politiske spørgsmål 

• vi er nød til at stå sammen, oplysninger, 
indsigt, samhørighed 

• Fordi jeg føler det er vigtigt at have en 
forening som støtter natur og jagtens 
interesser. 

• pga.bladet-skydebanerne-reportagerne-
oplysningerne generelt 

• Uden Danmarks Jægerforbund ville 
oplevelsen af at gå på jagt i Danmark være 
noget helt andet. 

• interessevaretagelse og bladet jæger 
• Som jæger mener jeg det er en fordel at vi 

taler med en stemme. 
• Støtter jagt og natur 
• Tog jagttegn og blev medlem, men det 

medlemskab har jeg ikke noget ud af. Alt 
for dyrt og unyttigt, men det er vel et krav 
i forbindelse med jagttegnet. 

• Jeg er medlem fordi det er en god 
organisten som jeg er enig på næsten alle 
punkter næsten 

• Har altid været det, og er aktiv jæger. 
• Jeg støtter og får Jægerne 
• Støtter de danske jægeres rettigheder og 

repræsenterer jagten og beskyttelsen af 
natur og vildtområder i DK. Desuden vigtigt 
med forsikringsdelen også. Godt at 
foreningen varetager både jægere og den 
danske faunas interesser. Desuden vigtigt 
med den formidling forbundet står for af 
jagt, natur mv. - herunder f.eks. 
hundeområdet. 

• Da jeg ønsker at være med i et 
jægerfællesskab og finder nyhedsbrevet 
meget informativt. Rigtig godt. 

• For at støtte jagten 
• Som nyjæger fandt jeg det naturligt 
• Støtte til fortsatte jagtmuligheder i DK 

Meldte mig ind for at møde andre jægere 
og øge jagtmuligheder gennem 
lokalforening.. men fik mig aldrig taget 
sammen til at være så opsøgende som det 
kræver at starte op.. jeg havde nok 
lykkedes bedre med en form for invitation 
til nye medlemmer. 

• jeg er medlem fordi jeg gerne vil have en 
bred orientering om alt vedr. jagt, 
beretninger, historier, nyheder, samt 
teknisk stof, mm. 

• ved ikke 
• Jeg er bl.a forsikret via jægerforbundet. 

Samt med til at skaffe minder til sikre vores 
natur. 

• Aktiv jæger og spiller jagthorn 
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• For at følge med i, hvad der rører sig mht. 
jagt i Danmark, og for at støtte op om 
forbundets politiske tiltag. 

• Det skal man være. 
• Det er en faglig organisation der varetager 

jægernes interesser samlet. Jo flere der 
står sammen jo stærkere er vi. DJ kan jo 
lave lidt lobby virksomhed for at gøre 
forholdene bedre for jægerne. Jagttider 
m.v. 

• Nyheder, viden, netværk og sammenhold 
• x 
• Jeg er medlem af Jægerforbundet, da jeg 

mener det er bedre at vi som jægere står 
sammen om at styrke vores sag. Jeg kunne 
dog godt tænke mig at man i Forbundet ind 
i mellem lyttede mere til medlemmerne 
fremfor at stå stejlt på sine synspunkter. 
En større åbenhed overfor kritik mener jeg 
vil klæde forbundet og samle 
medlemmerne. 

• For information om jagt og Jæger 
magasinet. 

• Er medlem, fordi jeg går på jagt og gennem 
mit medlemskab kan være med til at 
fremme mulighederne for at dyrke jagt på 
ansvarlig måde. 

• Fordi det er vigtigt at vi har nogen til at 
tale jægernes sag. 

• For at støtte vildtfremmende 
foranstaltninger. 

• DJ er jægernes intereseorganisation - 
derfor bør man være medlem. 

• Som aktiv jæger gennem ca. 30 år - har jeg 
altid følt at der er behov for en 
interesseforening som dels kan tale 
jægerne sag, men også være bindeled 
mellem de forskellige jagtformer og 
medlemmer. Kort sagt en holdnings-
formidler og inspirator. 
 
Behovet for en centraliseret 
Jægerorganisation bliver i disse år markant 
tydeligere og det er også væsentligt, at vi 
som medlemmer af lokale jagtforeningerne 
under DJ har 'rygstøtte' fra en markant 
Jæger & jagt organisation. 
Jeg er overvejende veltilfreds med 
indsatsen 

• det troede jeg man skulle være da jeg fik 
jagttegn 

• 1. Jeg vil være medlem af den 
interesseorganisation, som skal varetage 
min interesse for jagt. 
2. Jeg er medlem via en lokal forening 
(Hørsholm). 

3. Bladet JÆGER og resten af medlems-
mediefladen fra forbundet. 

• Det varetager min interesser bedst 
• Det skal man da! 
• Den lokale afdeling, skydebane og 

hundetræning. 
• Fordi jeg er medlem af en aktiv 

lokalforening, samt fordi jeg i 
almindelighed mener, at man bør 
organisere sig for at få fremmet sine vilkår. 

• Jeg bliver løbende og godt opdateret om 
alle jagt-mæssige forhold, og samtidig 
varetager DJ mine interesser som jæger 
over for samfundet generelt. 

• Dt hænger måske sammen med jeg gerne 
vil på jagt? 

• Jeg er jæger og forbundet varetager mine 
interesser. 

• Jagtforsikring, gode kurser, godt 
medlemsblad 

• For at giv een samlet støtte til een 
slagkraftig organisation, der kan tale 
jagtens sag 

• Som jæger syntes dette at være en stærk 
organisation der taler vores sag 

• Jeg er jæger og mener jeg bør være 
repræsenteret 

• Pga medlemsbladet 
• Forsikringer 
• For at blive orienteret om nye regler og 

medlemskab af lokalforening 
• Det er vigtigt de danske jægere står 

sammen og arbejder på at udvikle jagten 
på en etisk forsvarlig måde. 

• Jæger 
• Støtte jagt 
• - et rigtig godt medlemsblad "Jæger" 

- god hjemmeside, hvor man kan finde svar 
på mange ting 
- bidrager gerne til at jægernes interesser 
varetages bredt 

• Fordi det meget oplysende de ting man nu 
læser, og har man spørgsmål får man altid 
en godt og venligt svar 

• har interesse i jagt og naturen 
• En god organisation til varetagelse af mine 

interesser som jæger.Opdatering på alle 
jagtrelevante områder. 

• Fordi jeg har jagttegn og tror at jeg har 
nogle fordele ved dette, uden at jeg 
aktuelt ved, hvad de består i? 

• Jagtbladet er den primære årsag, men også 
det at have en fælles organisation der 
arbejder for jægernes interesse 

• Fordi jeg har jagttegn 
• Fællesskab om jagtinteressen 
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• For at holde mig opdateret 
• Jeg bad ikke om at blive medlem af Dansk 

Jægerforbund, men om at blive medlem af 
Brande Jagtforening. 
Fra kontaktpersonen i Brande Jagtforening 
fik jeg anvist at jeg skulle melde mig ind i 
Dansk Jægerforbund og dermed ville jeg 
også være medlem af Brande jagtforening. 
Men nu er jeg godt nok medlem af Dansk 
Jægerforbund, som jeg ikke lige kan se 
hvad jeg skal bruge til, men til gengæld har 
jeg ikke hørt et pip fra Brande 
jagtforening. 
Og giver Brande jagtforening ikke lyd fra sig 
må jeg sige at jeg melder mig uf af Dansk 
Jægerforbund igen så hurtig som muligt. 

• Som jæger skal man være medlem 
• Jeg er medlem for at kunne modtage 

nyheder og informationer om jagten i DK. 
Igennem mit medlemsskab bliver jeg 
desuden repræsenteret overfor 
myndigheder i ind- og udland. 

• føler det er en naturlig følge af at være 
jæger 

• Behøver et stærkt “talerør” overfor 
politikere, presse, og øvrige grønne 
organisationer 

• Synes at det ligesom hører sig til, når man 
går på jagt og arbejder med hunde. 

• Har taget jagttegn i 2015 
• Jeg er jæger og vil gerne kende lidt til 

forbundet. 
• Fordi jagten er under pres fra visse kanter 

og jægere er stærkest sammen. 
• Fordi det gavner jagten med et stærkt 

forbund og lokale jagtforeninger 
• 7330 
• jeg startede med at være medlem af 

landjagtforeningen af 1923 omkring 1974 
kom i bestyrelsen og blev efter kort tid 
formand for Ikast Faurholt jagtforening.               
jeg blev valgt ind i kredsbestyrelsen og var 
her med til sammenlægningen så det blev 
til Jægerforbundet Jeg har Diplom og 
hæderstegn for dette arbejde.Så jeg føler 
stadig samvær med Jægerforbundet. 

• For at stå stærkest om jagten i DK 
• ja hvorfor egentlig.  

Glad for at modtage Jæger og for at der er 
nogen som kæmper jægernes sag 

• for at kunne deltage i forskellige aktiviteter 
og læse jæger 

• Relevant viden tilgår, så jeg er opdateret 
• Vigtigt med et fælles talerør både nationalt 

og internationalt. 
Får nyheder hurtigt om det jagtlige stof.  
Mange varierende tilbud indenfor jagtens 

verden.  
Gode kurser.  
Godt fagblad. 

• Jagtbladet 
• for at styrke forbundet og der igennem at 

øge mulighederne for mere natur og jagt 
 for at blive opdateret på nyheder og 
politik 
for indflydelse på jagttider og arter der må 
jages. 

• Dels for at støtte forbundet. 
Og så får man jo et godt blad, men mange 
gode artikler , og mange gode 
informationer, det er vigtigt at holde sig 
orienteret, 
Der kan jo godt være forskellige ting, man 
ikke helt forstår, bl.a. mht. til ulve i 
Danmark. 
Jeg forstår heller helt de forskellige 
jagttider, mest på kronvildt, der hvor der 
er flest, og land og skovbrug er mest plaget 
af dem, 
der er der faktisk kortest jagttid, jeg ved 
godt at det ikke jer der bestemmer 
jagttiderne, men der er noget, som ikke 
stemmer overens. 

• Fordi jeg altid har været det og jo flere vi 
står sammen jo bedre 

• Fik jagttegn i 2015. 
• Vil holdes opdateret med jagtlov og 

lignende 
• vi har en alt for svag og usynlig ledelse der 

ikke høre på jægerne. ledelsen er blevet 
for selvfede og fuldstændig glemt hvorfor 
de sidder på deres poster 

• Satser på seriøs og faglig kvalitet 
• Tvunget gennem forening 
• Jagtbladet er rigtig godt 
• At få nogle oplysninger om mange ting 
• For at støtte op om jagtens sag. 
• Det er nødvendig for at medlem af den 

lokale jagtforening 
• Jeg er jæger 
• Det er vigtigt at jægerne står sammen og 

det er vigtig at følge med i hvad der sker i 
dansk jagt. 

• For at stå sammen i et forbund der kan 
have indflydelse politisk mm 

• Sammen står man stærkere 
• Erautomatisk medlem for at være medlem 

af en lokal jagtforening. 
• jeg mener jægerne skal stå sammen og det 

er et godt blad vi får 
• på grund af den kollegtive forsikring 
• blev indmeldt da jeg fik Jagttegn for ca. 30 

år siden. I fællesskab er men altid 
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stærkere, er medlem af vores lokal 
Jagtforening. 
for at få informationer og viden om Jagt 
med mere. 

• Krav for lokalforening 
Sammen står vi bedre. 

• min brancheorganisation som jæger + 
magasin 

• Medlem af Ruskær jagtforening og B 
medlem af Skanderborg jagtforening. Syns 
det er godt med nyhed fra hele landet og 
lokalt. 

• Jagtbladet, politisk indflydelse ved stærk 
organisation 

• Var med fra starten og kom automatisk med 
over fra det gamle forbund jagt og fiskeri. 

• For at følge med i hvad der sker indenfor 
jagtområdet, og bladet er jeg også glad for 

• Som jæger mener jeg, at man bør være 
medlem. 

• Jeg er af den opfattelse at jeg som jæger, 
vil stå svagere alene og at det er en stor 
fordel for jagten i fremtiden, at være med 
i et fællesskab - en forening eller et 
forbund. 

• Sammenhold. Uddannelse. Jagt. Mm. 
• Fordi det er det eneste fornuftige og jeg 

har igennem årende haft stor glæde af mit 
medlemskab 

• Mange gode kursus muligheder.støtte til 
skydebanen 

• det er det eneste Forbund som taler 
jægernes sag 

• Pga den lokale forening, og samværet med 
jagtkammeraterne 

• flugtskydning 
• Der er for langt mellem forbund og 

medlemmerne. Jeg mangler at vide hvor 
mange procent faglig organisation vi er og 
hvor mange procent politisk organisation vi 
er. Og kom nu ikke og argumenter for det 
modsatte. Mere åbenhed vil give mere 
troværdidhed. Undgå pamperi og 
nepotisme. 

• Mener det er en god ide at vi jægere er 
organiserede. 

• Fordi jeg er jæger 
• Der er en hver jægers pligt 
• Jeg mener det er vigtig at have en 

organition bag en "hobby" 
• Jeg er jæger og det er godt med et forbund 

af jægere 
• Har været medlem siden jeg startede med 

at gå på jagt, dengang pga jagtbladet 
Jæger. 

• For at modtage information om jagt i ind og 
udland. 

• Pga deltagelse i jagt som er betinget deraf 
• Jeg blev medlem af Landsjagtforeningen i 

1954 - Dengang var det ikke bløde mænd 
der var jægere , det var barske mænd og 
man kunne ikke blive anerkendt som en god 
og brav jæger uden at det var dem som 
havde givet lærdommen . 
  Man lærte hvad man måtte og ikke måtte 
, man lærte at skyde . 
  Nu har jeg været medlem i 65 år og har 
selv været med til at give mange gode unge 
menesker en god od sikker start på Dianes 
stier . At have respekt for vildtet ---og 
elske naturen med alle dens tilbud og 
glæder . 
  Som 80 årig er Jeg er stadig aktiv jæger , 
livet havde ikke været der samme uden 
jagten og mange mange brave jægere og 
venner . 
  Jeg glæder mig hvergang vores blad 
kommer ind af døren . 

• Fordi vi jægere bør stå sammen 
• For at understøtte en vigtig faktor i 

bevarelsen af så meget natur som muligt og 
en bæredygtig jagt. 

• For at støtte jægerforbundet 
• For at støtte og for at få Info. 
• Der er ikke så mange andre muligheder 
• Det Er tva.ng for at værd medlem af en 

jagtforening 
• For at støtte jagten sag 
• For at være medlem i lokalforeningen 
• Jeg syntes i gør en forskel og kan godt lide 

de emner i skriver om. Og man for et bedre 
overblik over det der bliver ændret. 

• Fælles skabet i Jagt foreningen 
Aktiviteterne 
I fællesskab har vi større vægt 

• fordi jeg synes vi skal stå sammen om at 
verne om gode forhold for dyr og jæger 

• Nødvendigt pga flugtskydning 
• Lige som man bør være medlem af en 

"rigtig" fagforening, syns jeg man bør støtte 
DJ, som arbejder for jagtens sag 

• Det er jeg fordi jeg nyder godt af min 
lokalforenings mange tilbud og fordi 
forbundet hjælper til med så attraktive 
jagtriffel som muligt 

• Det er vigtigt med en fælles stemme når 
der tales jagt og jagttider. Vi er mange om 
at bruge naturen! 

• For at holde mig orienteret og for at støtte 
et fælles talerør. 
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• Forde vi jægere har brug for nogen der 
tager vare om vores interesser og støtter op 
om jagten 

• Jeg synes det er vigtigt med solidaritet og 
vi høres bedre med "en samlet stor 
stemme." 

• Fordele 
• Sammen står vi stærkest ! 
• Sammenhold- og nok fordi det er det mest 

almindelige. Min bedstefar og far var 
medlem.. 

• Jeg opfatter det som en naturlig del af at 
være jæger. 
Jo flere vi er organiseret, jo mere 
indflydelse bør vi få på jagtlovgivning m.m. 
For at få bladet Jæger. 

• Fordi jeg er jæger og vi løfter bedst i flok 
• Det er der ikke nogen særlig grund til. 
• For at stå med en samlet velorganiseret og 

ordentlig stemme overfor med- og 
modspillere 

• Det er jeg fordi jeg er jæger 
• Det er relevant at vi, som jægere, 

organiserer os, således vores stemme får 
større vægt i den offentlige debat. 

• håbe om at kunne komme jagt 
• Jeg er nyjæger, 1,5 år, så det virker meget 

fornuftigt at være medlem, for derigennem 
at være bedre orienteret og for at lære 
mere om det at være jæger. 

• Fordi jeg gerne læser jagtbladet 
• Fordi jeg mener at det er vigtigt at 

jægerne står sammen, derved har vi en en 
mulighed for at gøre vores stemme 
gældende. 

• Alene fordi håbet om at kunne påvirke 
overdøver (endnu) den mangelfulde fokus 
mod den “lille jæger” frem for de store 
skov og jord besiddere. 

• Formand for Jagtforening 2703 
• Jeg mener at det er i min interesse at være 

medlem. 
• For at følge med i hvad der sker 
• Du bør altid være medlem af den 

organisation (Fagforening) som varetager 
dine interesser over for det offentlige og 
modstandere af jagt. 

• Blev automatisk meldt ind da jeg meldte 
mig ind i en jagtforening som nyjæger, men 
syntes det er vigtigt at være medlem, og på 
den måde står sammen når der skal tages 
stilling til ting hvor forbundet bliver spurgt 

• Støtter dem der støtter jægerne 
• for at støtte en god organistion som har 

indflydelse 
• Vil gerne holdes opdateret 

• Jeg er medlem af DJ fordi det er her jeg 
finder alt den viden om alt nyt i jæger 
verden. 

• Forsikring, uddannelse, godt medlemsblad. 
Politisk organisation er godt og nødvendig. 

• For at have et sammenhold med de lokale 
foreninger 

• fodi  at som lystfisker og jæger,ser jeg i 
disse år,hvordan fiskerer vender ryggen til 
dsf. 
og  det samme  skal ikke ske  for djf. 
da vi i de  kommende år,,bliver udsat  for  
et pres. 

• Det er jeg fordi, min interesse er inden for 
bæredygtig jagt. 

• for at få sidste nyt om jagt 
• For at støtte og nogen skal stå bag jægerne 
• For at få info om hvad der rør sig indenfor 

jagt 
• Lige som en fagforening i mine øjne. 
• Jeg er riffelinstruktør i jagtforeningen hvor 

jeg voksede op. Deltager få gange også i 
deres fællesjagter 

• Fordi jeg nu har gået på jagt i 60 år og 
ermopvokset med jagt gennem min far 

• Nyjæger. Syntes det var et godt tilbud med 
et års gratis medlemsskab, 

• for at blive medlem og støtte den lokale 
jagtforening 

• Det skal man jo være for at være medlem 
af en jagtforening 

• Bla. For at få jagtbladet samt nyheder 
• Bladet og medindflydelse på regler og 

bestemmelser, 
• For at støtte et fælles udgangspunkt og 

samle os under et tag. 
• For at få aktuel information om jagt i 

Danmark. 
At støtte vores fælles 
interesseorganisation. 

• Fordi jeg tror de støtter op i beslutninger 
om jagtens fremtid, og fordi jeg kan li at 
læse i deres blad og hjemmeside. 

• Jeg mener at vi er nødt til at stå sammen 
hvis vi skal høres. 

• Det lokale islæt-lokale tiltag 
• For at være medlem af en forening 
• Sammenhold gør os stærkere. 
• For at få bladet 
• Mener vi med fælles interesse skal holde 

sammen,og så er det med forsikring og evt. 
konsulent bistand en bonus. 

• Det er vigtigt at have en stemme ift 
politikere og de grønne organisationer - 
samt jeg er glad for at læse jagtbladet. 
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• Fællesskabet og få nogle fornuftige 
jagttider 

• Det er jo min "fagforening" som jæger 
• Jeg går de oplysninger om jagt samt 

lovændringer jeg har brug for. 
Derudover er der mange gode artikler jeg 
godt kan lide. Mange nyheder. 

• som led i medlemskabet af den lokale 
jagtforening 

• Opdateret på forskning om vildt og miljø 
test af våben og udstyr 
Gode "jagthistorier" 

• for at støtte jagten i DK 
• Det er det eneste rigtige når man går på 

jagt. Vi må stå sammen uanset om man er 
enig eller ej med Danmarks Jægerforbunds 
politikker/handlinger. Det er den eneste 
måde vi kan fremføre vore ønsker overfor 
offentligheden og politikerne på en 
troværdig måde. 

• Fordi vi kun kan løfte i flok 
• Fordi jeg er jæger og DJ er med til at ved 

holde jagt i Danmark. 
• Jægerens talerør er vigtigt,-og bør være 

repræsentativ og stærk. 
• For hele tiden at være opdateret omkring 

jagt både i DK og udlandet, det gælder 
også på våbensiden. 

• Solidt politisk arbejd. DJ har - som jeg 
oplever det - en god og positiv dialog med 
andre natur- og miljø organisationer. 
Uanset politisk hovedaktør i DK 

• for at jægerne kan stå sammen 
• Det er jeg automatisk gennem jagtforening 
• For at have et forbund der kan italesætte 

mine interesser og ønsker på det 
jagtmæssige område. 

• Jæger 
• For at sikre at vi høres i det politiske 

system. 
• jeg er, medlem af Gjøl jagtforening.kreds 

1,nordjylland 
• Giver adgang til kurser, skydninger, 

medlemsblad og vejledning til flere ting, og 
hjælp til skydebaner mm. 

• Nødvendigt, at jægere i DK har en 
organisation, der varetager jægernes 
interesser nationalt og internationalt- bl.a. 
forhandlinger med ministerier og 
Vildtforvaltningsrådet. Aktiviteter m.h.t. 
uddannelse og igangsætning/gennemførelse 
af jagtrelaterede events. 

• Det har jeg været i 50 år orientering 
generelt gennem bladet 

• JEg er medlem af danmarks jægerforbund, 
fordi de jagtforeninger jeg er medlem af, 
kræver det. 

• Som jæger synes jeg man bør være 
medlem. 

• Fordi jeg er jæger og ønsker at holde mig 
opdateret. Mulighed for at deltage i 
hundeprøver. 

• For at få adgang til jagtforeningerne under 
DJ. 

• Ønsker at være orienteret om 
jagtforholdene i Danmark og stå sammen så 
bredt som muligt i drøftelserne om den 
moderne jagts fremtid. 

• Primært for at bladet. 
• Jeg synes det er mest rigtig at være 

medlem af én organisationer så man ikke 
står alene hvis der opstår problemer. 

• vi bør stå sammen 
• Medlemsbladdet 
• for at jæger får indflydelse på jagt og natur 
• Det er et rigtig godt medlemsblad med 

nyheder og opdateringer på stort og småt 
omkring jagt, lovgivning og tilbehør. 

• Fordi jeg er medlem af en jagtforening 
• Jeg ved det faktisk ikke 
• Er ikke aktiv jæger længere - er 88 år 

gammel - men hyggeligt at følge lidt med i 
hvad der sker. 

• Jeg er automatisk medlem, gennem 
jagtforeningen. 

• Bladet Jæger 
• For at få oplysninger om jagt 
• For at bidrage til en hovedorganisation der 

kan forsvare jagtsagen og jagtrettigheder i 
samfundsmæssig sammenhæng. 

• Fordi jeg tog jagttegn. 
• Det bør man være når man er jæger i 

Danmark, sammen har vi en stemme som er 
har mere vægt alt efter hvor mange vi er. 

• Jeg har altid været medlem af DJ helt fra 
jeg fik jagttegn da jeg var 16 år måske i 
nogle år hvor vi havde helt små børn? ellers 
altid DF. 

• Forsikringer 
• Som aktiv jæger er jeg medlem af 

Danmarks Jægerforbund for at følge med i 
hvad der sker dels på lovgivnings området 
og dels følger med i hvad der sker. 
Jeg læser og bliver inspireret ved at se og 
læse i medlemsbladet. 

• det er for at nogle kan sørge for at vi 
Jæger kan gå på Jagt. 

• Vigtigt at vi jægere har eet talerør  
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• Får info om nye love og regler. Støtter 
sammenholdet mellem jægere overfor 
lovgivningen og andre brugere af naturen. 

• Jeg er jæger 
• For at kan gå på  hunde prøver .For jagten 

er i ved at ødelægger af da i ikke er for de 
små 

• Som nyjæger er det rart med en masse af 
gavnligt info. Så er man også med på det 
nyeste indenfor jagten. 

• I taler jægernes sag rigtig godt. 
• Støtte til et godt formål 
• Er medlem via min jagtforening ... kan også 

godt lide medlemsbladet 
• Fordi jeg er jæger og får gennem 

jægerforbundet mange oplysninger. Politisk 
mener jeg også at det er bedst at vi står 
sammen og har et talerør. 

• Fordi det er vigtig vi jæger holder sammen 
så vi får de bedste aftaler i hus, blandt 
andet jagttider, hjælpe nyjæger igang med 
et jagt liv. Og så er det også et rigtig godt 
jagt blad der kommer. TAK 

• Det er vigtigt for fremtiden at der bliver 
holdt møder og der SKAL VÆRE MØDEPLIGT 
da de oplysninger der kommer frem kan 
debateres 

• For at være med i en Jagtforening 
• For at vi bedre kan stå sammen for at 

bevare jagten i DK, men også for at vi, som 
jægere kan være med til at fastsætte 
jagttider 

• Har været medlem siden 1972, og mener 
det er vigtig, at vi jægere står sammen. 
Endvidere synes jeg jagtbladet er god 
læsning 

• Sammen hold 
• For at følge med i hvad der i Danmark i 

forhold til jagten. 
• Fordi det er vigtigt at jægere står sammen i 

jagtens sag, og for at have et slagkraftigt 
politisk organ. 
For det er vigtigt at have et forbund, der 
tilbyder uddannelser til jægere. 

• Jeg mener, hvis vi tager jagten alvorlig er 
det vores pligt at organisere så mange som 
muligt 

• Jeg er medlem af Danmarks Jægerforbund 
der arbejde for mest muligt jagt i Danmark 

• bladet 
info om jagt 

• Giver er god orientering om mange 
relevante forhold, samt taler jægerens sag 
med diverse samarbejdsparterner,gør et 
fint stykke arbejde. 

• For at følge med i hvad der rør sig om 
jagten i danmark 

• Blive holdt orienteret om jagt 
• Jagtbladet 
• Jeg har vært jæger i ca 27 år og ser det 

som en selvfølgelighed at eg som jæger er 
medlem. 

• Det ved jeg ikke 
• Det er jeg pga medlemskab af moseby 

jagtforening 
• Vigtig med et fælles talerør.. 
• Der er nogle gode artikler og så bliver jeg 

ajourført med aktuelle forhold. 
• Fordi det ikke hjælper at stå udenfor. 

Dermed har man ingen indflydelse 
• For at kunne være medlem af den lokale 

jagtforening 
• Fordi jeg er hundeinstruktør i min lokale 

jagtforening 
• få nogle gode oplysninger om det der røre 

jagt og våben, uden at Danmarks 
jægerforbund bliver politisk 

• Fordi som ny jæger er det en mulighed for 
at lære bredt om alt hvad der har med jagt 
at gøre 

• Jeg er nyuddannet jæger og er nysgerrig på 
hvad DJ er for en organisation. Hvordan de 
arbejder for jagten og naturen i DK og også 
for mig som jæger. 

• Gode oplysninger om jagt,og føler jeg er 
med til at passe på vildt og natur ved at 
være medlem som en ansvarlig jæger. 
Gode artikler om natur og hvordan vildet 
kan forvaltes  godt . 
Gode og fine reklamer og oplysninger om 
våben.m.m 

• Jeg er ved at tage jagttegn og synes at det 
er rigtig godt med jeres info omkring jagt, 
udstyr m.m 

• Det er jægernes fagforening, som alle 
jægerer bør støtte. 

• For at være organiseret, opbakning til 
forbundet, des flere vi står bag gode 
argumenter, det "nemmere" kan vi få vores 
ønsker forhandlet på plads. 

• Det er vigtigt at vi er organiserede, for at 
have mere slagkraft mod grupper, som er 
imod jagt. 

• for at få fremmet jagtens sag for at få 
støtte/viden om vildt pleje natur pleje få 
trænet mine jagthunde og få forbedret 
mine skydeevner 

• Da jeg i 1973 tog jagttegn hos navnkundige 
Børge Dürkop & Knud Larsen i Kalundborg 
var det et "must" at være med i den lokale 
jagtforening. Den gang Dansk Jagt, og siden 
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har jeg været medlem. Jeg sætter pris på 
den information der kommer ud med 
medlemsbladet, dels jagtberetninger; men 
også afprøvninger af forskelligt jagtudstyr. 

• Jagt er min største hobby og jeg mener ar 
Dansk Forenings kultur er noget helt unikt 
som vi alle værdsætte 

• For at få opdaterede nyheder vedr. jagt, -
udstyr og -lovgivning. 

• Sider i bestyrelsen i en lokal jagtforening 
• Jeg er i dag 72 år og har været medlem 

siden jeg var 16. Det må være svar nok. 
• har været medlem i 50 år 
• Jeg får meget information 
• Født på landet, opvokset med jagt, var 

med far og farfar på jagt. 
• Kun for at skyde i jægerforbundets 

dicipliner. 
• Har været det i 30 år og er aktiv i 

lokalforeningen. 
• DE varetager mine og naturens interesser. 

Gode forhandlinger til myndighederne 
• intressereti jagt og natur 
• Forsikringen. Medlemsblad 
• det er for dyrt,de dræner de lokale kasser 

,så det er svært for dem at få nye 
medlemer. 

• Jeg mener at det er vigtigt at der er 
interesseorganisationer der er med ved 
bordet når der laves love og regler.Dog 
mener jeg Dj er lidt for fokuseret på større 
jagter og udsætning end den "lille Jæger# 

• Vi er nødt til at stå sammen. 
• For at blive orienteret om, hvad der 

foregår inden for jagt, nyheder osv 
• Er vokset op med jagt 
• Af samme grund jeg står i fagforening, 

nogle må varetage vores interesse 
• For at have adgang til skydebaner og 

jagtfeltskydning. Og fordi jeg tror  det er 
bedst at stå samlet om jagtens sag. 

• For at være med i den lokale Jagtforening. 
• For at støtte op om jagten i Danmark. DJ 

gør et stort arbejde for dette. 
• Når man går på jagt, er det naturligt at 

være medlem af et forbund som kan 
påvirke samfundet til at forstå at jægere er 
vigtige for naturbevarelse 

• Bladet, have et talerør 
• Jeg syntes at det er godt at have bag i 

`jagttasken` via bladet JÆGER bliver man 
orienteret og kan trække på af de 
forskellige afdelinger. Bladet er i øvrigt et 
rigtigt godt blad, her får man både 
orienteringer, Beretninger og en masse 
gode reklamer. 

• For at holde mig ajur inde for jagt. 
• God rådgivning - jæger bladet - 

hjemmesiden 
• For at få nyheder omkring jagt 
• Jeg syntes der er formange personsager i 

DJ. 
Jeg mener ikke medlemmerne og deres 
ønsker bliver hørt nok. 
Jeg menre ikke DJ er proaktive nok i fx 
klimadebatten, mårhunde debatten mv. DJ 
og danske jægere har her alle mulighedder 
for at spille en væsentlig rolle og herved 
opnå en status og et ry der vil gavne os og 
samtidig sætte os i en mere duminerende 
rolle i samfundet. 

• Det er et must, når man går på markprøve 
• Føler at det er en naturlig ting, når man er 

jæger. 
• Selvfølgelig er jeg med, har været medlem 

over 40 år. Støtter fælles interesse for jagt 
og natur. 

• For at få så mange informationer inden for 
jagt som muligt, og om hvad det sker der 
hvor jeg bor ( på skydebaner m.m.) jeg 
læser også bladet Jæger hver måned. Jeg 
kan ikke se andre muligheder for at holde 
mig opdateret inden for min interesse for 
jagt. 

• Alt er godt uden at være for meget :o) 
• Det er bedst når vi alle står sammen 
• Styrke fællesskab om jagten og miljøet 
• Jagt, og interesse for jagt og natur. 
• Fordi det er en mulighed for jægerne til at 

stå sammen om vores fælles interesse. Og 
jo flere vi står sammen, jo stærkere kan vi 
være og jo større indflydelse kan vi få. 

• Primært pga jagtbladet 
• Fordi det er afgørende for jagtudøvelsen og 

vilkårene for denne at vi gennem at 
organisere os får en stærk stemme i den 
lovgivende debat og et veletableret og 
balanceret udtryk til omverdenen i øvrigt. 
Og så er det da godt og givende med de 
lokale foreninger og aktiviteter. 

• Går på jagt 
• For at høre hvad der sker i jagt Verden 
• Information 
• jo flere vi står sammen, jo jo nemmere ar 

det at få ændret lovgivningen 
• Fordi jeg støtter en god sag. 
• Sammen er vi stærkere..  
• Kæmper aktivt i lokalområder og på 

nationalt plan for at bevare jagten. 
• Pt for bladets skyld 
• Det er utroligt dyrt. Og er ikke sikker på 

hvad jeg egentlig for ud af de mange penge 
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• Blad og for at støtte en fælles organisation 
• Jeg er nyjæger 
• Det giver mening og fordele i form af app 

og jagtforening 
• For at få varetaget jagt interessen i 

samfundet samt lære mere om jagt 
• Jeg mener at vi har større mulighed for at 

ændre love/regler, jo flere vi er. 
• Nyhedsstoffet og artikler i Jægerbladet. 

Dejlig oplevelse at modtage bladet i 
papirudgave. 

• Det er vist bar af gammel vane - 
sommetider overvejer jeg så om det 
efterhånden er ved at være en dårlig vane ! 

• Adgang til lokal jagtforening. Der af 
rævejagter 

• jagt hyge natur 
• Jagtbladet 
• På grund af jeg fik jagttegn 
• jeg dyrker jagtfeltskydning osv 
• Det er man gennem min lokale jagtforening 
• Går på jagt 
• For at kunne skyde flugt skygdning 
• Pga.af bla.jagtbladet der holder mig 

orinteret hvad der foregår rundt omkring. 
• Medlemsblad og JÆGER, adgang til lokale 

arrangementer i jagtforening 
• For at deltage i Jagthorn arrangementer 
• Fordi jeg er jæger 
• For at kunne være medlem af en lokal 

jagtforening. 
For at kunne få adgang til jagtrelevante 
informationer både online og via JÆGER. 
For at kunne trække på DJ´s specialister 
indenfor - for mig - relevante områder i mit 
erhverv 

• Stærk organisation og gode skydninger 
• Kun for forsikringens skyld. For bladet er da 

kun for rige direktører som tjener 1 mill om 
året så de kan bruge tusindevis af kr på 
dyre jagtrejser...... 

• For at støtte jagten i DK og for at få bladet 
Jæger 

• I gør en forskel. og er det politiske talerør 
• af gammel vane 
• Det er jeg jo nød til for at være medlem af 

en lokalforening. 
• for at kunne gå på jagt :-) 
• For at støtte forbundet, samt den lokale 

jagtforening. 
• For at være tættere på hvor beslutningerne 

træffes 
• Pga. Forsikringen 
• For at kunne gå på jagt på kommune jagt 
• For at være orginaseret være en del af 

fællesskabet og for at kunne følge med i 

hvordan jagt udvikler sig igennem årene. 
måske forstå noget af hvorfor dit og dat 
ved at læse andres synspunkter og 
meninger. 

• Fordi vi står stærkere når vi organiserer os, 
bliver bedre hørt som organisation.Kort 
sagt vi har brug for hinanden. 

• Det er vigtigt, at vi har en organisation, der 
varetager jægernes interesser, såsom 
forhandling af jagttider m.m., samt 
forsvare jagten over for den øvrige 
befolkning. 

• For jagtens skyld 
• Fordi jeg er jæger, og dette giver mulighed 

for at komme i kontakt med andre jægere 
• jeg får den viden jeg har brug for ved at 

læse medlems bladet 
• For et bedre sammenhold imod politiets 

uduelige håndtering af våben tilladelser 
samt i forbindelse med denne udbredte 
tøven i forbindelse med reguleringen af 
invasion arter fra statens side, men det 
virker som det ikke har den store virkning 
alligevel. 

• For at støtte jagtinteresserne i DK og for at 
følge med i hvad der sker på jagtområdet. 

• For at kunne få indflydelse på hvad der sker 
i DJ 

• Mener de varetager mine interesser på en 
god måde 

• jagt nyheder og fællesskabet 
• I kraft af mit medlemsskab af lokal 

jagtforening 
• Det er en vane 
• Fordi det er med til at styrke 

sammenholdet og forhandling af jagttid og 
uddannelser af riffel og hagl instruktør 

• For at følge med i lovændringer samt 
deltage i kurser og lokalforeninger. 

• sammenhold 
• Er blevet jæger i en relativ høj alder, så 

jeg prøver at komme hurtigt på 
"omgangshøjde". Dette sker bl.a. ved 
læsning af bladet Jæger. 

• medlem i næsten 70 år 
• Er medlem af flere foreninger under 

Danmarks jægerforbund 
• Da jeg har jagttegn, er det i min optik helt 

naturligt og selvfølgelighed at være 
medlem af Danmarks Jægerforbund, selv 
om jeg ikke er flittig og regelmæssig 
jæger. Reelt bliver det kun til et par 
drivjagter og en rævejagt om året. 
Hjemmesiden og ikke mindst bladet er 
yderligere argumenter for at være medlem. 
Min viv har ikke og interessere sig ikke for 
jagt, men hun læser bladet med stor 
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fornøjelse, oftest har hun allerede kastet 
sig over det, inden jeg overhovedet når at 
finde ud af, at det kommet. 
Personligt har jeg stor glæde af 
opskrifterne, - her i huset er det mig, der 
står for madlavningen, hvis vi skal have god 
mad, men ikke mad til tiden. 

• Fordi jeg går på jagt 
• for mere information omk. jagt og naturer 
• ved ikke hvorfor jeg har fået denne mail, er 

ikke medlem af DJ 
• Artikler om jagtpleje og jagthunde 
• Det er jeg fordi jeg ønsker indflydelse 
• sidder i bestyrelse i jagtforening 
• Nørrebjert 
• Pga medlemsbladet herunder generel info 

om jagt i dk og udlandet 
• Holder mig orienteret gennem jagtbladet 

Jæger. 
• Meldte mig ind som 16 årig for 44 år siden, 

har aldrig været utilfreds, så derfor bliver 
jeg. 

• Du kan være medlem af en forening så 
længe, at du næsten ikke kan huske 
hvorfor, men medlemsbladet er den 
vigtigste årsag. 

• Jeg har jagttegn og troede egentligt man så 
automatisk var medlem. 

• Det er vigtigt at vi står sammen om jagten, 
naturen, biodiversiteten og alle dyrene. 
Gør vi det, er der fortsat håb om, at vi 
fortsat kan gå på jagt og vores børnebørn 
kan gå på jagt og få alle de oplevelser som 
vi har fået og fortsat får. 
Derudover er det meget vigtigt, at vi 
oplyser ikke jægere om, jagt, vildt og natur 
så debatten ikke bliver for skinger. 

• Ønsker viden om jagt gennem jæger... 
Og så er DJ vores bedste talerør overfor 
omverden og politikere. 

• Jeg er medlem fordi jeg har en forhåbning 
om at en sammenholdt 
medlemsorganisation har mod og kræfter 
nok. Til at stå imod div. naturfrednings 
organisationer der gang på gang laver 
fredninger, ikke fordi der er et fornuftigt 
biologisk grundlag for det, men fordi de 
desværre får mere og mere magt til at gøre 
det. 

• Det er vigtigt at vi er mange når der skal 
forhandles om jagt og tider. Og i øvrigt er 
bladet, god til at finde emner mv. 

• fordi jeg er ivrig jæger, og så læser jeg 
flittigt blandet hver  måned 

• Jeg er jæger og vil gerne følge med hvad 
der sker omkring jagte og natur. 

• Gode tilbud, udbud af kurser samt 
opdateringer omkring jagten i Danmark 
mht. lovgivning mv. 

• Fordi de varetager vores interesser indenfor 
jagt 

• Mange gode informationer om jagt, nye 
regler mm 

• Har store interesse i den Danske natur, og 
vil gerne gøre en forskel i at varetage 
naturens tarv, så den bibeholdes til 
kommende generationer. 

• Der er kun det ene forbund i DK 
• Oprindeligt var det fordi vi skal stå sammen 

som jægere og sikre mest mulig bæredygtig 
og etisk jagt. 

• fordi de gør et godt stykke arbejde for 
jagten i Danmark, og er en god stemme i 
debatten om jagt i Danmark. 

• For forsikringen 
• Primært for at følge lidt med i hvad der 

sker og lovgivning. 
• DJ er det forbund der bør og skal 

repræsenterer mig som jæger både i den 
offentlige, men også i den politiske debat. 
Jeg forventer naturligvis også at DJ dække 
hele medlemsskaren i det meget brede 
spænd af små særinteresser der er blandt 
jægerne. 
Jeg forventer faktisk ikke at DJ altid er 
enige med den enkelte jægers interesser, 
men at DJ dækker det brede interessefelt, 
så både pramjægeren og godsjægeren føler 
sig hørt og repræsenteret på trods af 
særinteresser. 
DJ skal skaffe mig mest mulig jagt, men 
kun under forudsætning at jagten er 
bæredygtig og ikke kommer i konflikt med 
den stærke offentlige mening. Her mener 
jeg hverken DN DOF eller andre 
organisationer, dem forventer jeg tvært 
imod man tage livtag med 

• Information 
• jeg støtter op om den frie jagt +jagtbladet 

og forsikring 
• Sammen er vi stærkere 
• For at være opdateret på hvad der sker af 

nyt 
• Der kommer nogle gode nyhedsbreve fra 

jer, som man kan bruge i praktis.  
Jeg er medlem fordi min far inspirede mig 
til det 

• det skal man være som jæger jeg har 
været medlem 43 år 

• for at støtte vores fortsatte mulighed for at 
gå på jagt. 
for at blive holdt opdateret på 
undersøgelser og nye regler 
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• Da vi jægere samlet står stærkest. 
• det er for at få jagttegnet 
• Blad + krav i forbindelse med 

rågeregulering 
• Syntes det er naturligt som Jæger, og at 

der er et forbund der taler vores sag. 
• Kolding Jagt- og Strandjagt forening 
• Det hører efter min mening med til at være 

jæger, har været medlem siden 1980, hvor 
jeg var 14 år. 

• som nyjæger har jeg behov for at få mest 
mulig information om alt hvad der har med 
jagt at gøre 

• for at følge med i udviklingen, for at være 
en del af en forening, som også kan få 
indflydelse hvis det er (politisk) 

• Det bør man være, når man går på jagt. 
• Vil gerne støtte et forbund der arbejder for 

mine jagten i DK 
• Sammenhold for danske jægere 
• Har jeg været siden jeg fik jagttegn. 
• Som jæger ønsker jeg at mine interesser 

for jagt varetages. 
• Jeg er underviser i hagl, riffel , kreds 

underviser, og hagl prøve hjælper. 
Så det er naturlig og være der 

• For. Altid at været opdateret omkring det 
sidste nye hvor det gælder regler, love oog 
jagt udstyr 

• Jagt interesse og riffel og hunde arbejde 
• bladet med de seneste nyheder og test af 

våben og optik og tøj .div.beretninger og 
rejsebeskrivelser 

• For at læse jeres medlemsblad. 
• Interessen for naturen har altid været der, 

og DJ er et forbund der tager den del lige 
så seriøst som selve jagten 

• Fordi vi er stærkere når vi står sammen 
• Jæger 
• For at stå stærkere som jæger og gøre brug 

af DJ eksperter 
• Som jæger er det naturligt at have 

interessant for dyr og natur mv., og det at 
være medlem er for mig at støtte op om 
det arbejde der bliver lavet. Ikke bare 
Bladet som kommer i postkassen, hvilket 
jeg sætter pris på, men også det arbejder 
der ligger til grund for min "hoppy" :) 

• Jeg mener at et forbund er det rigtige når 
det gælder jagt i Danmark. 

• Være med i fælles aktiviteter via DJ. 
• Primært pga bladet Jæger. Har også 

tidligere brugt lokalforeningen og det de 
tilbyder 

• et godt alternativ til et dårlig ugeblad 
• Sammen er vi stærkere! 

• For at få nyheder og beretninger om jagt 
• Krav ved en af mine jagter 
• Det er jeg fordi det er betingelsen for at 

komme på jagt i de arealer kommunen 
stiller til rådighed. 

• For at kunne bidrage til dansk jagts 
fortsatte eksistens 

• Fordi jeg synes det er vigtigt at bidrage til 
dem der forsøger at skabe de bedste 
rammer og så for de arrangementer der 
bliver afholdt (voksen/børn) 

• For at kunne være met I rage regulering I 
Kolding kommune 

• Medlemsblad. 
• Over for offentligheden er vi tvunget til at 

stå sammen. Vores stemme over for det 
politiske og offentligheden får større vægt 
jo flere vi er sammen. Vores stemme bliver 
kun hørt såfremt vi er een stærkt 
organisation. 

• lokale jagt foreninger og rettigheder.. 
• Nyttige informationer og solidaritet over 

for De Danske Jægere. 
• Nødvendugt hvis man vil bevare sin status 

som flugt skydnings instruktør 
• For at støtte arbejdet med forståelsen for 

jagt og natur i Danmark 
• Fordi jeg har jagttegn og syntes det er rart 

at få lidt læsestof om jagt osv. 
• Jagt forening 
• For at kunne følge med i hvad der rører sig 

inden for jagt og dernæst har jeg stor 
udbytte af at læse Jæger. 

• for at styrke vor fælles sag i "kampen" 
• DJ er en stærk organisation med en stærk 

ledelse. Der er mål og med i forhold til 
andre naturorganisationer og den til enhver 
tid siddende minister for jagten ligesom det 
europæiske vægtes i passende grad.  
Er glad for at læse Jæger, der dog på det 
sidste er blevet ret omfangsrig. 
Som jæger anser jeg det som en pligt at 
være med i DJ 

• Jeg syntes godt om bladet og de artikler 
der er der 

• Fordi jeg syntes det er vigtigt at vi har en 
stark organisation som kæmper for sagt i 
Danmark. 
 
Uden Danmarks Jægerforbund tro jeg ikke 
at jagt i Danmark ville være muligt i det 
omfang som det er idag, grundet alle de 
andre organisation som er imod jagt i 
Danmark 

• Jeg vil gerne være med i den 
lokalejagtforening. 
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• Det skete automatisk ved indmeldes hos 
Vamdrup skytteforening. 

• Læring 
• Fordi det skal jeg være for at være medlem 

af lokal jagtforening 
• For at få indblik i hvad der rør sig i dk 
• Jeg tror stadig på at DJ er nødvendig for at 

have et stærkt forhandlingsorgan, og 
gennem medlemsbladet og nyhedsbrevet 
gives vigtige og nyttige informationer. 

• jeg er jæger 
• Jeg havde ikke andre muligheder, da man 

sammenlagde de 3 landsdækkende 
organisationer. 

• god organisation, gode kurser, bladet 
jæger, får mange oplysninger gennem 
forbundet. 

• Gode artikler samt nye tiltag i naturen 
• Skal man ikke være det, for at kunne være 

aktiv jæger? 
• Jeg startede på jagttegnskursus i januar 

2019 og har netop bestået min jagtprøve, 
mine undervisere anbefalede at blive en 
del at Danmarks jægerforbund fordi vi skal 
stå sammen som jægere. Udover det nyder 
jeg at modtage jagtbladene som jeg altid 
har kunnet læse, da min far også er 
medlem af Danmarks jægerforbund. 

• For som medlem at styrke et aktivt 
forbund, som følger hvad der rør sig, for at 
vi som jægere får de bedste betingelser for 
en positiv fritid. 

• Jeg er medlem blandt andet fordi at DJ står 
for noget godt og nogle gode tiltag for jagt 
og natur.  Og også for at få nyheder, 
information og jagtbladet 

• meget meget for dyrt ift opnåede 
rettigheder 

• Det er jeg for at holde mig opdateret. 
• Det er jeg fordi jo flere vi er sammen om 

noget, jo lettere er det at få indflydelse. 
Desuden har jægerforbundet en masse 
ekspertise at trække på 

• jeg mener det er vigtigt at vi som jægere 
står sammen i forholdet til samfundet, 
politikerne og de øvre interessent 
grupperinger 

• vi er nødsaget til at have en kraftig stemme 
overfor de forskellige miljøorganisationer 
og ministeren 

• for at få bladet 
• Vigtigt at støtte den største forening for 

jægere da de har størst mulighed for at 
blive hørt politisk 

• Det er jeg da jeg skyder i en DJ forening 
• INFO og bladet - lokalmedlem - solidaritet 

• Jægere må stå sammen og har brug for 
engageret og kompetent 
interessevaretagelse 

• Kammeratskabet i Jagtforeningen 
• For at vaere medlem af PRS 
• Fordi jeg er jæger. Fordi natur forvaltning 

er godt og nødvendigt. For at støtte jeres 
vildt forvaltning. 

• Jeg er jæger og DJ er min interesse 
organisation. 
Og der er nogle gode artikler i bladet og 
nyhedesmail 

• Er nyjæger så har ikke den store erfaring 
med jagt. 

• For at få adgang til skydebane 
• Jeg er kun blevet medlem for nylig og har 

intet at være utilfreds over, så derfor må 
jeg være meget tilfreds. 

• Jeg syntes at det er vigtigt, at støtte en 
organisation, som varetager jægernes 
interesser. 

• Er jæger - syntes det er naturligt af være 
med og "thumbs up" til bladet :-) 

• Jeg går på jagt, ind og udland og ønsker en 
indsigt i alle områder som har relation til 
jagt. 
Og så er jeg medlem af PRS Danmark og 
Jysk Feltskytteklub som høre under Dansk 
Jægerforbund. Vi skyder en moderne 
skydning, langdistance skydning i ind og 
udland og jeg genlader ammunition. 
Riffelskydning og genladning synes jeg 
fylder for lidt i Dansk Jægerforbund. 

• Jagten har brug for en interesse 
organisation 

• Solidarisk interessedeling. 
• Jeg er jæger 
• Det er jeg fordi jeg forventer at forbundet 

varetager mine jagtinteresser. Jeg 
forventer at forbundet forhandler for et 
samlet DJ, politisk og lovgivningsmæssigt. 

• For at få et sagligt, fagligt og professionelt 
forhold til jagt og holdninger til jagt 

• Retten til at gå på jagt er en demokratisk 
ret, som kan afskaffes ved simpelt flertal i 
Folketinget. Det er derfor vigtigt at 
jægerne er repræsenteret af en 
interesseorganisation som er seriøs og 
saglig. 

• Interessevaretagelse 
Tidsskriftet 

• Da jeg er jæger vil jeg gerne støtte DJs 
arbejde med at sørge for at vildtet og 
jæger har de bedst mulige forhold. 

• Vil gerne være med til at støtte forening 
som arbejder for jægere og naturen 
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• Natur, fritid. 
• Skyde bane adgang og god app 
• Det synes jeg jeg bør være som dansk 

jæger. Jeg har deltaget i en del af jeres 
kurser som jeg har været glad for 

• Fordi jeg er jæger 
• nødv. med en org. der varetager jægernes 

interesser. 
• Jeg vil godt støtte op omkring det store 

jagtpolitiske arbejde, der bliver gjort for at 
bibeholde og modernisere de hvilkår vi som 
jægere kan drive jagt under. I tillæg også 
for at høre hvad der sker med jagt i DK. 

• At være opdateret på området for Danmark 
og internationalt 

• Det mener jeg er en pligt/ selvfølgelighed 
når man er aktiv jæger 

• 1. Samlet står vi stærkere. 
• Jeg er foreningsmand og har deltaget aktivt 

i lokale jagtforeninger samt dannelsen af 
Jægerforbundet. Vi står stærkere når vi 
står sammen. 

• Giver mulighed for træning med riffel og 
hagl i lokalforening, samt at stille på 
markprøve. Endelig er der behov for at 
organisationen taler jagt og naturpleje på 
større politisk niveau. 

• For at kunne skyde på SJF skydebane på 
Amager 

• På grund af magasinet jæger. 
• Super månedsJagtblad med fylde gode sider 

med gode billeder 
• For at holde mig opdateret med hvad der 

sker på jagtmarkedet. 
• Nyheder, billigere skydebane, medlemsblad 
• Fordi jeg mener vi skal stå sammen.  

For at kunne bruge skydebanerne på 
Kalveboderne 

• Det er godt at være opdateret på nyheder 
og lovgivning - samt at DJ er jægerens 
“fagforening” 

• Jæger og glad for natur og miljø 
• Man opnår mest ved at være forenede. 
• Som jæger er det vigtigt at støtte op om alt 

det arbejde, som jægerforbundet gør for 
jagten i DK 

• Opdatering om alt der er relevant for jagt i 
Danmark. 

• Solidaritet overfor interesseorganisationen 
Bladet 
Muligt adgang til arrangementer 
Adgang til alle app-funktioner 

• jeg er jæger. 
• Jeg er jæger, og føler at medlemsskab 

giver en del fordele. Er også meget glad for 
at modtage bladet. Sidst,- har jeg 

oplevelsen af DJ gør meget organiseret 
arbejde for at understøtte bæredygtig jagt 
i DK. 

• Jeg er medlem for jeg er meget aktiv hvad 
angår jagt.  
Er også jagttegns kursuslærer 

• Pga forsikring, informationer i deler, i taler 
for vi jægere både politisk og offentligt, 
varetager naturen og pga jagtmagasinet 

• Jeg er ikke kommet igang rigtigt med jagt 
pga. manglende tid. jeg har kun taget den 
teoretiske del og mangler stadigvæk 
skydeprøven. 
Så jeg er med for at bevare at jeg på et 
tidspunkt kan komme videre. 

• Vil gerne følge med hvad der kommer at 
nyt 

• Opretholde riffelinstruktør samt blad 
• Det er for det lokale fællesskab i min lokale 

jagtforening. 
• 1. Varetager jæger interesser 

2. Jagtfeltskydning 
• For at holde mig orienteret om alt af 

betydning for min jagt 
• Jeg er jæger og er medlem af 

organisationen. Godt blad 
• Inspiration, information 
• Få informationer om regler, jagt og 

nyheder, 
• Støtter gerne at DJ varetager jægernes og 

naturens interesser. Medlemsbladet. 
• Ved at være medlem af DJ er jeg med til at 

vi som samlet stemme kan påvirke og 
hjælpe med at skabe de bedste vilkår for 
naturen. 

• En stærk organisation der gør meget ikke 
blot for os jægere, men også for miljøet 

• Fordi jeg synes det er vigtigt med en 
forening der varetager jægernes interesse i 
en tid, hvor alt er veganer og Disneyfiseret 

• Som naturmenneske, spejder og jæger, kan 
jeg kun støtte op om foreninger, 
organisationer, projekter o.lign. der bla. 
udbreder kendskabet til og højner 
respekten for naturen der omgiver os. 

• Det er en dygtig interesseorganisation. Jeg 
venter altid med spænding på Jæger 

• skydebanefordele..... og ikke andre årsager 
• For at blive opdateret hvis ved 

lovændringer. 
Støtte "vores" talerør/politisk billede ud til 
andre. 

• fordi detgiver god mening, og følger med 
når man er i storkbh jagtforening 

• For sammeholdet i foreningerne 
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• God information på alle medier - med 
aktuelle artikler og meget relevant viden. 

• For at have en stemme i den politiske 
debat og en organisation til og bavarede og 
styrke jagten og dens traditioner. 

• Vjiik 
• Det er naturligt for mig at indgå i 

fællesskabet omkring den ting, der betyder 
meget for mig, nemlig jagt. Det er jo 
bestemt ikke noget, man kan gøre alene. 

• fordi jeg tog jagttegn for et par år siden og 
selvom jeg ikke er kommet videre med 
haglskydeprøve osv synes jeg det er 
naturligt - lidt ligesom at være i 
fagforening! 

• Blad  Flugtskydning 
• Som jæger og som medlem af 

Storkøbenhavns Jagtforening er det 
naturligt at være medlem af DJ, for derved 
at støtte foreningens arbejde for jagten og 
jægerne i Danmark. 

• Jeg synes det er naturlig når man er jæger 
(har en fritidsaktivitet ) at man støtter 
foreningen 

• Jeg får gode artikler i Jæger samt kan se 
hvad der rører sig inden for vores interesse. 

• Skal man ikke være det for at have 
jagttegn? Det er i hvert fald derfor jeg er 
medlem 

• Støtter gerne det gode arbejde 
• Jeg får bladet Jæger, jeg kan gå billigere 

på skydebanen. 
• Som jæger, er det vigtigt at vi alle som 

medlemmer, medregnes som "stemmevægt" 
i jagtpolitiske sager i den offentlige debet. 
Lovmæssige tiltag i jagtlig 
sammenhæng/emner bliver muligt at læse  
i JÆGER. 

• Ligesom en forsikring er det rart af have 
styr på inden noget eventuelt går galt. Ud 
over det, så kræver den jagtklub jeg er 
medlem af at man er medlem af DJ 

• Jeg er meget glad for magasinet - og så vil 
jeg gerne støtte op om forbundets politiske 
arbejde 

• for at støtte op omkring arbejdet for at 
jagt er en integreret del af samfundet. 

• Det føles mere naturlig at være medlem af 
en forening, der varetager ens interesser 
for jagt og natur, end at være udenfor. 
Jagtbladet er en stor fordel. 

• PGA muligheden for kurser og pga bladet 
jæger. Desuden det arbejde DJF gør for 
miljø, jagt og politik 

• Aktiviteter og Jagtforeningerne 

• Jeg blev medlem, fordi man blev meldt ind 
under jagttegnskurset (i øvrigt kan jeg ikke 
huske, at jeg blev orienteret herom, hvilket 
jeg synes, er kritisabelt). Men er meget i 
tvivl om, hvorvidt jeg fortsætter 
medlemskabet. 

• Jeg mener det er vigtigt at støtte en 
organisation, som arbejder for jagtens 
vilkår i Danmark og jægeres image. 

• Blad og forsikring 
• Sammen er vi en stærkere organisation, og 

kan få indflydelse på jagt lovgivning. 
• Bladet Jæger samt generel varetagelse 

jagtens interesser i Danmark 
• For at støtte DJ i deres arbejde 
• For at gavne jagtens tydeliggørelse for 

andre, Tale jægerens sag, få "Jæger" bl.a 
• Jeg er medlem i PRS DK 
• Det var muligt at melde sig ind i PRS DK der 

udbydede at kunne skyde længere samt var 
en klub af ligesindede 

• Fordi jeg er jæger og gennem mit 
medlemskab støtter jagtens udøvelse i 
Danmark. Desuden er det fedt at modtage 
bladet. På længere sigt vil jeg gerne tage 
nogle kurser 

• Vigtigt med en organisation som varetager 
jægers interesser 

• For at være medlem af en skydeforening 
• For at støtte en interesseorganisation 

Adgang til gode kurser 
Godt blad 
Og rabat på skydebanen 

• Vigtig grøn organisation- 
• vi må stå sammen 
• For at støtte en organisation, der har 

naturbevarelse og rimelige jagtrettigheder 
som delmål 

• Ansvars forsikring er inkluderet i 
medlemskabet. Bladet Jæger er god 
læsning og inspiration 

• Info og nyheder 
• Pga bladet 
• Det er et princip for mig at støtte op om 

interesseorganisationer som varetager mine 
interesser 

• for at støtte en god sag 
• Jeg er aktiv og passioneret jæger, og det er 

vigtigt at være medlem af en seriøs 
interesseorganisation som kan formidle 
fakta om jagten og vildet. 

• På grund af forsikring og Jæger. 
• For at være medlem af en lokal 

jægerforening er jeg tvunget medlemskab 
af dj 

• Af historiske årsager... 
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• God info og vigtigt fællesskab 
• Jeg er ny jæger og har brug for viden og 

inspiration og netværk. 
• Efter omsider at få tager jagttegn. Har dog 

ikke haft tid til at gå mere i d i jagten. 
• Nyheder og tilbud 
• Automatisk som nyjæger/bestået 

jagtprøven 
• Fordi jeg er Jæger og syntes godt naturen. 
• Følger med i hvad der sker politisk 
• Som nyjæger er det rart at starte i en 

forening. 
• Både for at få relevante informationer om 

jagt og vildtpleje samt være medlem af en 
forening, der forsøger at varetage jægernes 
interesser 

• Primært for at få bladet Jæger 
• Jeg synes man bør bakke op om foreninger 

der varer os jægeres interesser 
• Jeg har kun været medlem under 1 år, 

hvorfor det ikke er relevant for mig at 
deltage i undersøgelsen. 

• Vil gerne følge med i temaer, debat, 
lovgivning - samt se bladet. 

• Som jæger er det naturligt at være medlem 
af DJ og drage fordel af kurser osv. 

• Det er vitigt at vi som jægere står sammen 
og er organiseret så vi har en samlet 
stemme i samfundet og der igennem kan 
bevare og forhåbentligt forbedre jagten og 
naturen i Danmark. 

• Er glad for bladet jægeren og medlemskab 
af PRS Kbh 

• - vil gerne være med at til tale jægernes 
sag 
- nyder at læse bladet Jæger 
- støtter den gode sag 

• Fordi jeg mener jagt er naturligt og at der 
som samfundet ser ud må være en 
interesse organisation til at varetage 
jægeres interesser. 

• Jagt fald skydning 
• For at få jagtmuligheder 
• Det er vigtigt at der er interessevaretagelse 

i det politiske system for jægere og 
jagtinteresserede i Danmark. Og så 
forekommer det mig at hvis man er medlem 
af en lokalforening, så er man automatisk 
medlem af DJF!? 

• Det blev jeg da jeg bestod mit jagttegn 
samt for at holde mig opdateret ift hvad 
der sker rundt omkring i Danmark med 
henblik på jagt samt vildt- og 
naturforvaltning 

• Det godt for vildt pleje og oplysninger om 
vildt i Danmark. 

• Ajourføre jagtviden, forsikring, støtter 
jagten 

• Jeg mener at vi står bedre sammen, og 
nyder at læse jæger, jeg er selv aktiv 
jæger med drivende hund, og passionerede 
buejæger. 

• Holde mig underrette angående nyheder 
• Jeg får Jæger bladet og har adgang til 

kurser og on-line info 
• Taget jagttegn i 2019, så stadig på mit 

gratis år 
• Ny jæger. Informativt. 
• For at støtte op om det arbejde 

jægerforbundet gør for jægerne 
• DJ er jagtens interesseorganisation 
• Månedsblad "Jæger" + forsikring 
• For at styrke fællesskabet mellem jæger 
• Fællesskab gør stærkere overfor det 

politiske miljø, og et godt medlemsblad 
• Interesse for natur - jagt mv. 
• Det giver mig indblik i hvor meget der 

bliver gjordt og hvilke tiltag man har gang 
hen over en bred kam, med alt hvad der 
har med jagt og natur at gøre  

• Fællesskab 
• jeg er jæger og i skal varetage jægers 

interesser 
• Jeg har været medlem siden 1967. Derfor. 
• Alene er man svag. 
• Fordi jeg er jæger 
• Blad og skydebanen 
• Fordi jeg primært holder af at læse de 

indlæg/historier som findes i JÆGER. Samt 
at det jo er nødvendigt at være for at få 
fornye sit jagttegn. 

• Det er ligeså naturligt som at være medlem 
af en fagforening .Varetager mine 
interesser på bedste vis. 

• Godt med en brancheorganisation som 
varetager mine interesser. 

• For at kunne være med i jagtforeningen og 
få rabat på hundetræning. 

• Støtte til og information fra en 
landsdækkende organisation, der på saglig 
vis repræsenterer jægerne i Danmark 

• Jeg er medlem for at støtte min lokale 
jagtforening, og de aktiviteter der afholdes 
her. Samt har jeg en grundlæggende 
holdning at vi bør stå sammen i et fælles 
forbund for at varetage jagten interesser 

• Jeg mener jo flere jægere der står sammen 
des større indflydelse til DJ overfor 
Politikerne 

• Primært fordi jeg er medlem i en forening 
under DJF, men også fordi jeg er tilhænger 
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af at der er et forbund der bakker op om 
interessen. 

• For at kunne følge med indenfor jagt, samt 
kunne påvirke politikkerne omkring revision 
af jagtloven. 
Følge med i aktiviteter i min lokale 
forening. 

• Bladet 
• Burde give mig mange fordele, samt 

orientere mig om, hvad der “rører sig” rent 
jagtmæssigt og en forhåbning om, at man i 
Danmarks Jægerforbund sætter pris på mit 
medlemsskab, hvilket jeg er lidt i tvivl om! 
 
Har været medlem i mange år, men 
overvejer udmelding, blandt andet fordi 
medlemskontingentet for trofaste og  
mangeårige medlemmer ikke tilgodeses på 
samme måde, som for nyjægere i dagens 
Danmark! 

• Har været det siden 1980 
• Jeg tror og håber på, at en fælles stemme 

til fordel for jagt er mere effektiv end 
sporadiske pip i øst og vest. Desuden ønsker 
jeg, at der er nogen, der vil tale for fornuft 
i forhold til våbenlov, tilladte våben samt 
blyfri ammunition. 

• For at sikre forsvarlig jagt i DK 
• Jeg er Nyjæger og har brug for viden, 

netværk og tilknytning. Dertil er 
medlemskabet et godt supplement 

• For at styrke jægernes fællesskab og fælles 
interesser 

• Fordi der kommer gode nyheder og historier 
i bladet. Også skal jagerne stå sammen. 

• Jagtbladet - gode tilbud/orientering på alt 
inden for jagt - de gode historier 

• Fordi jeg syntes at Danmarks jægere står 
sammen 

• Fordi jeg har jagttegn 
• Fordi jeg mener det er vigtigt at støtte op 

om jagten og de organisationer som taler 
positivt om jagt og den positive effekt 
dette har på det danske landskab og den 
danske natur samt det danske dyreliv. Jeg 
er af den klare overbevisning af de "andre" 
natur foreninger alle har til formål at 
ødelægge, eliminere eller stærkt begrænse 
jagt i Danmark og de har et stærkt talerør i 
både medier og danske politik hvorfor det 
er kritisk med et stærkt modstykke fra os 
jægere. 
 
Jeg er derfor mest medlem fordi jeg mener 
det er et nødvendigt forsvar for vore 
værdier og jagten i danmark samt som 
modsvar mod andre organisationer. 

• Forbundet ligger for langt væk fra 
Sjælland, og “meler sin kage” sammen med 
jyderne, under jysk diktatur 

• godt formål 
• Det er altid godt at have nogle der har 

forstand på jagt og tekniske spørsmål 
Jeg er også lerdue instruktør. 

• Jeg synes, vi som jægere bør forene os, så 
vi står stærkere. 

• Vi må stå sammen.. der er mange kræfter 
der ikke vil os jægere det bedste 

• For at blive holdt fagligt opdateret og være 
en del af et fællesskab. 

• Fordi vi som jægere skal bruge et fælles 
talerør overfor lovgiverne 

• Det er naturligt at være medlem af en 
forening, der varetager jægernes 
interesser, når man er jæger. 

• hvis du vil have indflydelse 
• Fordi jeg er medlem i en meget aktiv klub, 

DJ Køge-Herfølge Jagtforening, som er 
meget pro-DJ og forlanger, at alle 
medlemmer også er medlem i DJ. 
Endvidere mener jeg, at Danmarks jægere 
er bedst tjent med at være organiseret i én 
organisation, når der skal forhandles 
jagtfaglige emner. Trist at DJ kun har 
halvdelen af de jagttegnberettigede jæger 
indmeldt i forbundet. 

• Jagtforsikring og bladet 
• Jeg forventer at støtte en organisation som 

hjælper mig som jæger 
• For at jægerne kan få deres synspunkter 

hørt i de offentlig debat. Og for at kunne 
deltage i de aktiviteter som 
Jægerforbundet afholder både i 
lokalforeningerne - kredse og i forbundets 
regi. 

• Det er et krav når man skyder på skyde 
bane 

• Er jæger og natur menneske, og vil 
igennem Dj påvirke til de korrekte politiske 
beslutninger derudover bliver bladet Jæger 
ivrigt gennemlæst 

• For at få mulighed for at kunne få 
skydeleder uddannelse. 

• Det er vigtigt at have en organisation, der 
arbejder politisk for jagt i Danmark. 

• For at kunne komme på en skydebane 
• Jeg bruger de forskellige aktiveteter i DJ 
• Tro på at forbundet magter at gøre en 

forskel 
• Stærkt netværk og en organisation der 

arbejder for vores interesser i det politiske 
system 

• Fordi jeg er i gang med at tage jagttegn 
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• På grund af rabatter og information. 
• Jagtforsikring og jægerbladet, altid godt at 

se hvad der kommer af nye produkter på 
markedet. 

• Giver mere gennemslagskraft 
• Jeg har jagttegn og er medlem af en 

jagtforening 
• Fordi jeg går på jagt 
• Både ja og nej 
• For at støtte naturen og dem som arbejder 

for den 
• Jeg er jæger og det er vigtigt at støtte op 

om et fællesskab 
• jo flere vi er... 

OG   
bladet 

• For sammenholdet skyld. Og at vi står 
stærkt når vi er mange, der er medlem af 
danmarks jægerforbund 
 
Men er meget utilfreds med struktur. der er 
ved at ske i danmarks jægerforbund 

• Jeg vil gerne støtte op om fællesskabet og 
derigennem give mit mandat til 
Jægerforbundet indgå i dialog med 
lovgivere om f. Eks. Fastsættelse af 
jagttider. 

• Jeg er medlem grundet, kurser samt den 
hjælp Jægerforbundet kan være 
behjælpelig med, såfremt der er tvivls 
spørgsmål. ( om alt vedrørende jagt, lov 
osv. ) 

• Det er en interesseorganisation som 
varetager mine jagtlige interesser. 

• For at danske jægere stå sammen 
• For at støtte op om forbundet. 
• Jeg er medlem af KH jagtforening og vist 

nok her igennem af Danmarks 
Jægerforbund. Som nyjæger kan jeg kun 
anbefale at være med i en forening da det 
åbner døre og giver mulighed for at komme 
på jagt med erfarede jægere. 

• Som nyjæger modtager jeg mange nyttige 
oplysninger 

• kom da jeg tilmeldte mig en jagtforening 
• Det er en organisation der giver mig 

fagligeoplysninger om jagt 
• Blev medlem da jeg begyndte som jæger, 

har dog ikke været på jagt i ca. 15 år, men 
læser stadig Jæger. 

• Der udbydes mange gode kurser og 
aktiviteter gennem Danmarks 
jægerforbundhvilket som medlem også 
giver gode fordele, jeg interresere mig 
mest for hundesporten, og er tredie 
medlem i husstanden. 

• Af politiske årsager, de kæmper vores sag 
• Fordi jeg er med i bestyrelsen i en lille 

lokal jagt forening. 
• Har været jæger i 57 år, men aldrig for at 

nedlægge det vildt jeg ser da jeg er 
naturmenneske, og derfor bruger megen tid 
på at holde vildt i skoven 
som jeg har passet i 20 år. 
Når jeg er medlem , er det fordi der er 
mange gode artikler i Jæger, og har i 14 år 
været riffelinstruktør på Lejbølle 
Hjortebane , hvor vi hjælper 
rigtig mange jægere fra hele Danmark men 
at håndtere deres rifler. 

• For at være i en gruppe som arbejder for 
jagt i Danmark. 

• Fællesskab, holde sig orienteret, vane har 
været medlem i +40 år 

• kan godt lide jagt og er formand for 
forening 

• På grund af jeg gerne vil være med til jeres 
jagtfeltskydninger 

• Det er bare min holdning 
At vi må stå sammen 

• adgang til nyeste informationer om jagt 
m/m 

• Pga. bladet og skydning på vores 
flugtskydningsbane, der modtager støtte 
fra skydebanepuljen 

• Gør der nemt og interessant at holde mig 
opdateret ( politisk, lovgivningsmæssigt m 
m ) 

• Man står bedre overfor omverdenen jo flere 
man er sammen om en sag. 

• Godt blad 
den eneste forening der repræsenterer 
jægerne 

• Det er rart at være medlem af noget stører 
og vide at man altid kan finde svar på 
diverse jagt relaterede spørgsmål. 

• For at bevare en god balance af jagtdyr i 
naturen! 

• For at deltage i fællesskabet omkring jagt 
interessen, og så har jeg altid været meget 
glad for jagtbladet 

• er bestyrelsesmedlem i en jagtforening 
• Det er der jeg får min info 
• Fordi jeg går på jagt og det er det eneste 

ansvarlige, at være medlem. 
• Information om jagt 
• Naturlig del af det at være jæger/have 

jagttegn 
• Mener det er vigtigt at støtte jagten og 

naturen i Danmark 
• Har bare altid været og håber på 

sammenhold for jægere gør noget godt. 
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• Som jægere har vi brug for at stå sammen - 
vi kan ikke altid være enige, men nogle er 
nød til at tegne butikken ud af til. Vi skal 
have gode lobbyister der politisk skal danne 
modvægt til andre naturbrugere. Vi skal 
have en god dialog baseret på videnskab og 
saglighed i debatten. Samtidig kan jeg godt 
lide bladet selvom man Idag sagtens kan 
finde nyheder på nettet. Man burde gøre 
mere for at få fat i fleremedlemmer, 
selvom jeg ved der er mange der ikke vil 
støtte op om projektet desværre. 

• fordi at det er godt at være organiseret, 
sammen er vi stærkere 

• For at følge med i hvad der sker med jagt 
og jagt relaterede emner (primært i 
Danmark). 

• jeg har været medlem siden jeg var 17 år 
så derfor 

• for at støtte det gode arbejde med at 
forbedre forholdene for jægere i danmark 

• Som jæger støtter jeg foreningen på godt 
og ondt 

• Jeg vil gerne holde mig orienteret på hvad 
der rør sig på området . 
og så har jeg været med i 49 år. 

• Jeg har altid været i med siden 1976 
• For at kunne skyde på skydebaner og få 

jagtblad 
• På grund af bladet og for at være 

organiseret 
• Er formand for en jagtforening under DJ 
• Nyhedsoplysninger og  bladet 
• Information, forsikring, hele tiden 

opdateret med nyheder, spændende 
artikler. 

• Jeg får Jæge, og har mulighed for at 
komme i jagtforeningen, og møde andre 
jægere fastholde mine færdigheder ved 
lige. 

• Glad for at læse Jæger. Giver mulighed for 
at følge hvad der foregår jagtpolitisk. 

• Som jæger i 60 år vil jeg gerne være 
opdateret på alt indenfor jagt. 

• For at følge med i emnet og for at modtage 
medlemsbladet 

• Jeg ser efter tilbud ifb. jagt, og benytter 
mig af dem. 

• Jeg mener at man bør være medlem af DJ 
for at give jægerne styrke i forhandlinger 
(politiske, angående jagttider etc) 
Jæger er et godt blad 

• Tildels fordi jeg sidder i bestyrelsen for 
Lejre Jagtforening, men primært fordi 
jagt/vildt/natur er vigtigt for mig. Derfor 
mener jeg også, det er relevant med en 

stærk og levende organisation, der 
varetager disse interesser nationalt og på 
EU plan. 

• Tradition 
• Mener det er der der er størst mulige 

chance for at bevare jagten i Danmark 
• pligt og solidaritet 
• Jeg er medlem, for at få jagtlige 

informationer og gode historier i 
jagtbladet, som jeg læser med stor 
interesse. Jeg mener det er vigtigt, at 
organisere sig. Alt for mange kører på 
“frihjul”. DJ gør et stort politisk arbejde 
for vore medlemmer. 

• jeres Blad er godt.  For så kan man se hvad 
der sker i dk. 

• jægerne er nødt til at stå sammen ellers 
risikerer vi at der ikke er jagt i Danmark om 
nogle år. 
Danmarks jægerforbund er den eneste 
forening der gør hvad de kan for jagten og 
naturen 

• Fordi jeg mener at man skal være 
organiseret og derigennem har nogen som 
varetager ens interesser som jæger hele 
tiden. Også når man selv har  travlt med 
noget andet. 
Og jeg specielt at det politiske arbejde er 
vigtigt. Og det at andre naturbrugere og 
politikere har et solidt sted at henvende sig 
når der skal tales og ikke mindst forhandles 
om naturen og brugen af den. 
For mig er det vigtigt at kunne fortage mig 
noget i naturen som giver mig oplevelser 
som jæger,samler og ikke bare nøjes med 
går en tur Eller andre motionsformål. 

• Fordi jeg er jæger og ønsker at holde mig 
orienteret og organiseret 

• Jægerforbundet har indflydelse på 
vildtforvaltningen, og varetager til dels 
jægernes interesser. 

• Opfylder mine behov 
• Fordi jeg er Jæger og fordi jeg mener 

``jagt`´ er under pres fra mange sider, 
hvorfor det er vigtigt at stå sammen hvis vi 
vil blive ved med at gå på jagt 

• Fordi det giver en nyhedsinfo og sikkerhed 
• Fordi det er vigtigt, at jægerne har en 

organisation der varetager jægernes 
interesse og arbejder for jagtens sag! 

• god lokal forening - info via net 
• Jeg kan lide at læse bladet og og se på de 

flotte fotos. Det interesserer mig at læse 
andres mening og så synes jeg bare man 
skal være medlem når man er jæger. Jeg 
står jo også i fagforening. 

• Fordi vi er ingen ting uden sammenhold. 
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• Har været det siden jeg fik jagtegn. Også 
på grund af hunde træning 

• Fordi jeg er jæger, og tænker at det er et 
godt sted at være medlem, hvor der er en 
organisation der taler jægernes (og 
naturens) interesser 

• Primært for at få adgang til hundeprøver 
• Fordi de kæmper for den frie jagt i 

danmark 
• Har altid været det. 
• Fordi jægerne skal have en samlet 

organisation der kan varetage jægernes 
interesser 

• Alt inden for oplysninger vedr.jagt, og 
jagtbladet. 

• For at få nye informationer om jagt. 
• Trode man skulle være medlem for at have 

jagttegn 
• Forsikring under jagt 
• For at bruge nogle af de gode skydebaner. 
• For at værne om jagten og de muligheder 

vi har. Tror på at det er vigtigt at stå 
sammen for at kunne blive hørt. 

• det er jeg for jeg får mange gode 
oplysninger. 
og jeg syntes alle jægere burde være 
medlem. 

• Jeg erjæger 
• For at sikre jagten 
• Det er dejlig med lidt læsestof i jagtbladet 
• Sammen står vi stærkt 

Godt medlemsblad 
En god forsikring hvis uheldet er ude 

• Jægernes stemme i vildtforvaltningsrådet. 
Eneste organisation med reel indflydelse 

• God læsning 
• Naturligt, når man er aktiv jæger 
• Fordi jeg vil gerne være opdateret på hvad 

der sker i og omkring jagt m.m 
Og støtter gerne det arbejde DJ gør 

• Formand for Møborg Jagtforening 
• For langsomt til at reagere på sager og 

spørgsmål 
• Følge med i hvad der sker.. 
• bladet flugtskydning jagtmuligheder 
• For at støtte min lokale jagtforening 
• fordi jeg er medlem af vores lokale jagt 

forening. 
• Nødvendig med en samling af jægerne for 

at fremme og vedligeholde jægernes 
interesser i den danske natur 

• Forbundet skal varetage jagten i DK, der 
skal være lokale eks. hunde træning 
fordrag mm. 

• Jeg har jagttegn og derfor har jeg brug for 
nogen som taler jægernes sag. 

• Både min kone og jeg er jægere, og via DJ 
får vi hele tiden opdatering om love og 
regler og ikke mindst inspiration. 

• For at fremme indflydelsen på hvor meget 
der nedlægges 

• Det er vigtigt at stå sammen. 
• Fælles er vi stærker sammen 
• Jeg er medlem pga. Min jagtforening lejer 

jagten på et stort område af staten, 
desuden for alle de ting, som sker i 
jægerforbundets regi. Lokalt flugtskydning 
,hundetræning og mange andre 
arrangementer. Jeg mener også at ved at 
være mange i en forening, har større 
indflydelse i Dansk jagtpolitik, sammen står 
vi stærkest. 

• Det er man da som jæger og skovejer 
• For at være organiseret 
• Jeg er medlem af DJ, da jeg er medlem i 

en jagtforening, som kræver dette. 
• Det må være en fordel at stå sammen selv 

om man ikke er enig 
• Det er jeg pga medlemsbladet Jæger. Er 

ikke ret aktiv som medlem 
• det er nok mest tradition - og så fordi det 

er der, jeg får de nyeste informationer om 
jagten. dem kunne jeg godt få via nettet 
alligevel, men jeg synes det er lidt at 
nasse. 

• For at få info om nye jagt regler og tiltag 
• Blive holdt opdateret 

Mulighed for arrangementet 
• Er meget godt tilfreds med Danmarks 

jægerforbund fordi jægerbladet indeholder 
så meget godt fra de forskellige kredse og 
gode tilbud fra forskellige jagfforretninger 

• Har været medlem af jagt forening siden 
1957. I bestyrelsen for Bur Jagt forening i 
25 år. Og hvorfor så det? tja hvad skal man 
sige- boller fra Koberg. 

• Skal være for at gå på jagt i lokalforening, 
synes det er for dårlig at tvinge til at være 
medlem. 

• Godt med noget backup. 
• Af hensyn til lokalforening 
• Godt blad og foredele 
• På grund af at som forening med mange 

medlemmer skulle vi gerne have støre 
indflydelse på jagt og naturen samt jagt 
tider 

• Jeg mener at det er vigtigt at jægerne kan 
forhandle med et så stærkt mandat som 
muligt 

• Jeg er selv jæger, så det er godt at følge 
med i hvad der sker. 
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• Siden jeg er inflytter er det viktig og få 
mest mulig opplysninger og være oppdatert 
på hva som skjer med jakttider og på hva. 

• DJ sikre, at jægerne bliver hørt både i DK 
og EU, hvis vi er mange samlet i DJ, så ville 
vi slet ikke ha’ de muligheder vi har i dag. 

• Det er jeg i forbindelse med mit 
medlemskab af den lokale jagtforening, og 
så jeg kan følge med i, hvad der sker på 
området generelt. 

• Jeg er kasser i vores jagtforening 
• Det virker rigtigt godt 
• For at holde mig lidt a jour med, hvad der 

foregår... 
• det skal man være, når jeg er medlem af 

den jagforening jeg er medlem af :-) 
• Jeg er jæger 
• For at styrke sammenholdet blandt jægere 
• For at kunne deltage i div arrangerer i mine 

lokal foreninger. 
Og selvfølgelig bladet jæger. 

• Fordi jægerne skulle stå sammen, men det 
kniber noget��� 

• Alle jægere bør være medlem af en 
jagtorganisation da det er vores talerør til 
resten af befolkningen og der dannes 
respekt overfor den måde der jages på i 
Danmark. 
Der vil altid være brådne kar og vi skal 
finde dem og forklare hvordan vi mener at 
jagt skal udøves 

• Dj er jægernes fagforening og vil du have 
indflydelse må du organisere dig 

• Aktiviteter i mine Jagtforeninger 
• For at vi som jægere i Danmark står 

stærkere når vi er samlet i et fælles talerør 
• Hovedsalig for at hele tiden at følge med i 

jagtlovgivningen og andre oplysninger og så 
er der jo også nogle gode jagthistorier. 

• Ville gerne læse de aktuelle nyheder. 
• Det er nødvendig at have en stærk 

organisation til at lave det politiske 
arbejde for jagtens interesser. 

• Det føler jeg mig forpligtet til hvis jeg vil 
gå på jagt. 
PS. Jeg er formand for en lokal jagtforening 

• jo flere jo bedre for den danske nartur 
• Jeg er medlem, fordi jeg mener at vi 

samme kan være gode til at passe på 
naturen. 

• vigtit vi er mange medlemmer for at gøre 
os stærkere i den grønne debat. 

• For mig er et medlemskab af Danmarks 
Jægerforbund, s0 mat være medlem af en 
fagforening. 
Man bliver løbende orienteret om hvad der 

sker. 
Man har et sted at hente hjælp, hvis der er 
behov for det. 
Man har en lokal afdeling eller flere man 
kan bruge. 

• Går på jagt 
• i et forfængeligt håb om at det gavner 

jagten i danmark , men jeg har min 
tvivl.somme tider er det som om at i 
modarbejder jagt retten , og giver for 
meget ved døren. 

• Fordi det er okay og GODT 
• For at støtte bestræbelserne på at få så 

meget jagt som muligt og have en 
organisation der kan uddanne og 
efteruddanne jægerne. 

• solidaritet.Oplysningssøgende.Engageret i 
vildt og natur i min glæde over begge dele. 

• Det har jeg været siden 1963 (af alle 3!) - 
glæden har været jævnt aftagende gennem 
de senere år 

• fordi jeg tror på at hvis vi ikke står sammen 
så bliver vi kørt over mere end vi bliver nu 
af de andre fredningsforeninger. 

• for at blive opdateret med nye regler og 
være med et fældesskab 

• Fordi man via forbundet får et fællesskab, 
som er svært at undvære som nyjæger. Jeg 
nyder meget at læse de mails der bliver 
tilsendt til en, hvor i der er nogle gode og 
spændende artikler om livet som jæger, 
samt nogle af de tiltag som der gøres for at 
vi jægere i Danmark kan få mest ud af 
vores elskede hobby og passion. 

• Da jeg mener at vi står stærkes når vi 
trækker i flok. 
Og for at kunne virke som riffelinstruktør 
og formand for vores jagtforening. 

• Alm oplysning. 
• For at "følge" med i jæger verdenen. 
• Jagtbladet, nye jagt ting, info om nye 

regler, 
• JAGTBLADET 
• ja det er sgu et godt spørgsmål.....jagt er 

en kontroversiel hobby - vi slår dyr ihjel - 
Det er vigtigt at der er nogen der varetager 
de interesser og sikrer at der er en "officiel" 
holdning til. Det vil jeg gerne støtte. 

• Føles naturligt når man er jæger 
• Jeg syntes ikke jeg kan bruge det til noget 
• Kunne deltage i skydeaktiviteter 
• Jeg tror på at et medlemskab af en 

interesseorganisation er med til at 
understøtte legaliteten af den pågældende 
organisations udsagn altså jo flere 
medlemmer jo tungere vejer deres 
synspunkter 
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• Som jæger i dk, er det naturligt for mig. 
• Har været medlem siden 1976 og tænker 

være det fortsat. 
• Jagten har behov for en stærk og seriøs 

representation i Danmark. 
• Det er man! Ingen solidaritet ingen jagt. 
• Fordi jeg synes det er vigtigt at jægerne 

står sammen, for at kunne udøve størst 
mulig indflydelse. 

• Fordi da jeg blev jæger for godt 27 år 
siden, så var man medlem af en klub - og 
det betød medlemsskab af DJ. 

• Indtil videre har jeg stort set ikke været 
aktiv i min lokale forening, men det vil 
ændre sig fremover, da jeg går på pension 
til nytår og får tid til det. 
Jeg læser altid Jæger; både af interesse og 
for at være opdateret. Det fremgår, at DJ 
kæmper for jagtens sag. Det vil jeg gerne 
støtte med mit medlemskab. 

• Efter jeg er kommet ind i Danmark 
Jægerforbund i Lyngby Taarbæk foreningen 
har jeg for det første fået mange nye jagt 
venner et fællesskab så jeg har manglet. To 
meget ny vide om jagt og hvordan andre, 
passer deres revir og dyr. Gennem Danmark 
Jægerforbund er jeg blevet flugtskydning 
instruktør og med tiden har jeg andre 
kurser jeg ønsker at tage. 

• Som aktiv jæger, syntes jeg at er på sin 
plads. 

• For at fremme jagten i Danmark og støtte 
danske jægeres stærkeste politiske organ. 

• Ny jæger 
• God måde som ny jæger at få information, 

ideer til jagt, kontakt til andre jægere 
• Som jagttegnslære er det rart og 

nødvendigt at kunne følge med hvad der 
sker blandt andre jægere 

• For at støtte forskning og for at følge med i 
hvad der foregår på det overordnede plan. 

• Det give flere fordele. og fine update 
omkring hvad der sker på området. 

• Tja. Sommetider er jeg heller ikke klar over 
det... 

• Jeg har tidligere været aktiv jæger.  
Nu er jeg medlem for at støtte forbundet. 

• For at deltage i jagtfeltskydning 
• Det er vigtigt at vi jægere står sammen i en 

fælles organisation! 
• Det er vigtigt at være organiseret, og jeg 

sætter pris på mange af artiklerne i 
“Jæger”. Specielt om strand-og havjagt og 
våben. 

• Vil gerne støtte det politiske arbejde som 
DJ gør, modtage JÆGER hver måned, og 

have mulighed for deltagelse i kurser, 
skydeinstruktion mm. 

• ønske om lokal aktivitet/jagt 
• For at støtte op om dem der er med til at 

forhandle jagten. 
Er aktiv i flere lokale afd. og bruger 
skydebaner under Djf og er derfor 
naturligvis medlem. 

• Som aktiv jæger kan jeg ikke være andet 
bekendt, idet jeg føler mig forpligtet til at 
støtte aktiv naturforvaltning. 

• Det er jeg for at få bladet og kunne holde 
mig orienteret 

• for at kunne gå på jage i en anden 
jagtfoening kræver det at man er medlem 
af jægerforbund 

• Min mand var medlem så det føltes 
naturligt da jeg fik jagttegn. Jeg troede at 
man skulle være medlem for at få gå på 
jagt. Læser bladet og får informationer om 
natur, jagt, hund og prøver bland andet. 
Jeg får information om jagt som jeg nok 
ikke skulle få ellers. 

• For at få de rigtige jagt oplysninger 
• Fordi det er et krav, når man melder sig ind 

i en jagtforening og gerne vil støtte den 
klub. 

• støtte op om det politiske arbejde for at 
bevare jagten. 
i og uden for danmark 

• Fællesskab samt løbende orientering,og 
Opdatering. 

• Det er vigtigt at samle jægere for at kunne 
få større indflydelse når der skal forhandles 
jagtlove 

• det er vigtigt, at vi sammen forsøger at 
sikre jægernes omdømme og sørger for at 
hjælpe hinanden med at holde reglerne :-) 
Jeg ville dog ønske, at der var bedre plads 
til de moderne jægere, herunder kvinder i 
foreningen 

• For info om jagt 
• Sammenhold skal gerne gøre stærk 
• Danmarks Jægerforbund gør det godt for de 

danske jægere. De er med til bord’s hvor 
de store jagtmæssige debateres og 
besluttes og man får gode info. om hvad 
der rør på sig gennem jagtbladet. 

• Jagt interesseret fra min ungdom. 
• Fællesskab og oplysning 
• Jagtbladet men der er for meget reklame i 
• for at støtte op om lokal forening ,og for at 

få jagt bladet, og ikke mindst for at værre 
opdateret 

• I flok kan man gøre mere, er der flere om 
at løse problemet lykkes det. Mener det er 
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ånden i jægerforbundet. Det svært men 
alene kan man ikke gøre noget. 

• Gør et godt stykke arbejde for jagt m.v. 
• Som Jæger vil Jeg følge med i hvad der 

røre sig. 
• Det er rart, at have en organisation i 

ryggen, hvis der skulle opstå problemer. 
• Som medlem af et jagtforbund med mange 

diverse interesser og medlemmer står vi 
stærkere i forhandlinger m.v. 

• Jeg er medlem af DJ, fordi det er den 
eneste organisation, der taler jægernes 
sag. 

• Medlem af lokal jagtforening og modtage 
Jæger 

• For at få sidste nyt, og især for at forenede 
jægere har bedre mulighed for at blive 
hørt. 

• jo flere vi står sammen jo bedre 
• Godt fællesskab giver styrke 
• Mener det er meget vigtigt vi står sammen 

som jægere i forbundet, for at sætte 
kursen for den forsatte jagt i Danmark 

• For at støtte foreningens arbejde. 
• lokal jagtforening kræver at man er 

medlem 
• Med en forventning om, at en stærk 

forening vil repræsentere mine ønsker og 
holdninger når det gælder lovgivning og 
udøvelse af mine interesse. 

• Aktivister i den lokale Jagtforening og 
flugtskydning, kredsmesterskabet og 
forbundsmesterskabet. 

• Hvis ikke jeg var tilfreds så ville jeg ikke 
være medlem     eller også ville jeg forsøge 
at påvirke de ting jeg ikke var tilfreds med 

• Det bør enh ver med jagttegn være. 
• Fordi jeg gerne vil have bladet - men mest 

fordi jeg tror på det er vigtig at have en 
fælles stemme for jagten.  
 
Den stemme skal så også være for os 
jægere og intet andet. 

• Har været jæger hele mit voksenliv og så 
det som en naturlig ting at blive medlem. 
Dernæst glædede jeg mig altid til det nye 
blad fra Jæger, læser det dog ikke helt så 
meget længere. Jeg mener også at det er 
nødvendigt at vi jægere har en organisation 
som taler vores sag i en verden hvor der 
bliver større og større modstand mod jagt. 

• For lokalt nyt. 
• Bla for at deltage i diverse 

jagtfeltskydninger under DJ 
• Man er nød til at stå sammen for at få 

indflydelse. 

• jagttegn og nyheder samt gode ideer og 
præver af forskellige udstyr 

• Fordi jeg tager ansvar for jagten 
• De informationer der ellers ikke dukkede op 

af sig selv kommer automatisk 
• Interesse for deres gode tiltag 
• Jeg er Jæger 
• Det er bare noget man er. 

Tak for spørgsmålet. -Måske jeg bør 
genoverveje dette nøje? 

• For at få jagt nyheder og være medlem af 
lokal  jagtforening. 

• DJ fremmer jagtens sag 
• Pga medlemsbladet 
• Jeg syntes det er en god forening. Jo flere 

vi er jo stærkere står vi som jæger i 
Danmark. 

• Fordi jeg er jæger 
• Der er mange gode artikler 
• Blev meldt til dengang jeg tog jagttegn 
• Få at følge nyheder inden få dansk jagt 
• Pga fællesskabet & pga af mulighederne for 

videreuddannelse. 
• Jeg er jæger, og kan god lide at få jæger 

tilsendt hver måned så jeg kan læse de 
spændende historier fra andre jægere 

• Sammen står vi stærkest. Og info Hvad der 
sker på området. 

• Fordi ellers kunne jeg ikke blive medlem i 
den lokale jagtforening,  men det er også 
rart at følge med i jagten rundt om i landet 

• Jeg er jæger og vil gerne følge med i hvad 
der sker omkring jagt 

• DJ varetager mine interesser 
• På grund af de informationer og 

opdateringer om nye regler, love og tiltag. 
Mulighed for medlem af lokal jagtforening 

• Et medlemskab at djf. Giver mulighed for 
at være organiseret sammen med 
mennesker med sammenfaldende interesser 
og derigennem få information om hvad der 
rør sig indenfor dette råde, bl. A. I 
medlemsbladet 

• Jeg er nyjæger og blev meldt ind  vil også 
gerne være en del af jæger stalden og 
modtage bladet 

• Jeg er formand for en jagtforening og 
riffelprøvesagkyndig 

• For at holde mig orienteret og for at støtte 
de personer som arbejder med en sag som 
jeg som jeg holder af. 

• For at støtte et sammenhold der gør noget 
for at bevare jagten i danmark 

• For at være opdateret og medlem af Hobro 
jagt klub 
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• For at være en del af et fællesskab hvor 
forbundet tager vare på mine og ikke 
mindst vildtets interesse. 

• Fordi jeg mener jægere bør stå sammen 
• Jeg er jæger 
• det er vores talerør udadtil , og vare tager 

vores interesser 
• For at få nyheder samt tilsendt bladet 
• For at få jagtbladet 
• Støtter selvfølgelig forbundet som arbejder 

for jagten i Danmark 
• Får de seneste opdateringer på 

jagtrelateret stof. 
• Grundet medlemskab af lokal jagtforening 

under DJF. 
• Det med at løfte i flok når der skal 

debateres offentlig og med andre 
organisationer der er imod jagt 

• Jeg er medlem af DJ da jeg sidder som 
bestyrelsesformand for bueafdelingen i 
vores lokale jagtforening 

• Godt spørgsmål, så får jeg jagt bladet og 
jeg synes også det er godt at der er nogen 
det varetager jægers interesser. 

• Jeg vil gerne bakke op om den organisation, 
der varetager de danske jægers interesse. 
Jo flere medlemmer, jo stærkere står vi. 

• Indslev 
• Gamborg jagtforening 
• Fordi at den lokale jagtforening har 

gennem tid arbejdet for et godt sammen 
hold blandt jæger og los ejer-landmænd. 

• Mest for at få medlemsbladet tilsendt 
• for at kunne følge med i hvad der sker 
• anser det som en selvfølgelighed som aktiv 

jæger 
• Blev det ved samlægningen. 
• Vi er nød til at stå sammen som jægere 
• Fordi jeg er jæger og elsker at læse om 

folks oplevelser og hunde træning. 
• for at støtte og deltage i min lokale 

forening 
• For at få erfaring fra medjægere. Et godt 

foreningsliv. Der er mange gode natur 
arrangementer man kan deltage i. Jeg 
støtter det sammenhold set giver både i 
foreningen og sammen kan vi skabe et 
stærkt netværk der kan give jagten en 
posetiv oplevelse for ikke jægere. 

• Jeg kan ikke lade være 
• Ene kan vi meget... SAMMEN KAN VI ALT! 
• Jeg blev medlem, da jeg blev medlem af 

den lokale jagtforening og jeg synes det er 
vigtigt at jægerne i Danmark har en fælles 
stemme i forhold til lovforslag på området 

• æresmedlem 

• For at gå jagt Bladet 
• I fællesskab er man stærkere. 
• Jæger. 
• Jeg er medlem gennem min lokale 

jagtforening 
• Jeg har været med i jagtforening siden 

1961. 
• En samlet forening står sig bedre. 

Aktiviteter i foreningerne. 
• For at samle jægerne i dk til et stærkt 

organ 
• For at være medlem i lokalforening. 
• For at være opdateret med hvad der sker 

på jagtfronten, både grej og udstyr samt 
love og regler 

• Godt forbund 
• Jagt er min store hobby,udsætning,foder og 

biotop, osv..... 
• fordi jeg er jæger 
• Forsøg på at sikre en stor styrke for at, i 

fællesskab, at sikre jagten i DK. 
• fordi vi skal samlet omkring jagten i 

danmark 
• Primært for at jo flere vi er i forbundet jo 

bedre kan jægernes sag tales 
• Jeg er medlem fordi vi som et mindretal i 

befolkningen står stærkere, når vi står 
sammen - og det gør vi jo langt hen ad 
vejen 

• Lokal forening med hundetræning 
• For ar støtte at vi kan stå samlet 
• Kan godt lide at læse jeres måneds-

magasiner 
Gode rabatter, gode historier, inspiration. 

• For at være medlem i en jagt forening 
• Mener det er vigtigt at stå 

sammen/stærkere, når nu jagt/jagttider er 
under pres fra mange sider 

• Jeg er jæger og er derfor medlem. 
• Fordi vi alle burde støtte op! 
• På grund af bladet og forsikrinerne 
• Det giver adgang til nyttig viden som ny 

jæger 
• Det kommer automatisk hvis jeg vil være 

medlem af en jagtforening. 
• Holde mig orienteret. 
• DJ er en grøn organisation der sagligt 

argumenterer jægernes sag, både over for 
andre grønne organisationer og ikke mindst 
politisk både nationalt og på europæisk 
niveau. En samlet profil for den danske 
jæger er vigtig, såfremt man fortsat ønsker 
en demokratisk sikret ret til at drive jagt, i 
et lille land hvor naturen er sparsom og 
interesserne i denne er mange. Derfor 
anser jeg mit medlemskab som obligatorisk. 
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• Gode blade, politisk indflydelse og 
forsikring 

• Netværk, information oh nyheder 
• Fællesskab.  Jagt bladet. 
• Jeg kan godt lide at følge med i vildtpleje 

jagt og natur. 
• For at støtte jagten 
• De gør et godt stykke arbejde for os 

jægere. 
• Holde mig opdateret som nyjæger 
• Medlemsbladet 
• For at støtte op om jagt i Danmark 
• for at have de rettigheder der følger med 

at være medlem , samt at få bladet 
• Vi må stå sammen om jagten i Danmark DJF 

er gode forhandlere med regeringen og 
andre foreninger 

• Som jæger mener jeg at man er forpligtet 
til at være med i DJ. Vi skal helst være så 
mange som muligt. Der er også nogle 
fordele ved at være medlem 

• For at være opdateret på viden indenfor 
feltet 

• det  er godt at være i en forening der gør 
et stort stykke arbejde for medlemmerne 

• Mener det er godt med sammenhold og 
flere gør stærkere 

• For at støtte op om, og bevare jagten i DK 
• Styrke jagten og jægernes interesser i DK 

Medlemsbladet 
• Jeg er bestyrelses medlem af den lokale 

jagtforening. Derudover en foreningsmand, 
der godt ved, at hvis man skal have 
indflydelse i Danmark , er man nødt til at 
melde sig ind i den forening der plejer ens 
interesse. 

• fordi jeg mener at man er mere tryg når vi 
står sammen 

• Jeg er medlem, fordi jeg har taget jagttegn 
- men ikke hagl eller skudprøve. 
Jeg vil gerne holde min viden up to date 
selvom jeg ikke er aktiv jæger - kun aktiv 
hundefører. 

• FØLER DET ER EN GO TING 
• For at få informationer om jagt 
• Fordi vi må stå sammen for at bevare 

jagten i Danmark. Og være med til at skabe 
gode rammer for jagt. 

• For at bakke op om den politiske påvirkning 
af Borgen 

• fordi jeg syntes at det skal man som jæger 
• Redsted sindbjerg Nykøbing jagtforening 
• Jeg er medlem af Danmarks Jægerforbund, 

af den simple årsag, at jeg mener vi står 
stærkere som jæger ved, at vi har et 

hovedforbund, som er et nationalt talerør 
for den brede jægerstand. 

• For at få..  rette oplysning om vildt og 
biotoper... mv. for at ikke "nogle 
politikerer"  kun hører fra  .. de der "jagt-
fjender" 
  har ofte tænkt på, hvordan det var gået 
med  de der ulve.. hvis nu de var blevet 
truffet på  Sjælland. Der er jo et fint 
spisekammer i Dyrehaven i København, 
selvom der er hegn om.. 

• Nyheder og informationer 
• Ligesom jeg er medlem af en fagforening, 

er jeg selvfølgelig også medlem af den 
organisation som samler og forhandler min 
jagttider og muligheder 

• For at være orienteret om jagtpolitiske 
emner og er flittig læser af "Jæger". 

• Det giver informationer og det er et godt 
fællesskab 

• Bla.andet fordi der er info om jagtlove og 
andre nyttige ting for en jæger -et stort 
forbund står stærkere 

• For at få Jæger og jægernes interesser 
varetaget 

• Primært for jæger og for at støtte jagt 
sagen 

• Kursus fordele 
• Medlem mange år 
• Nyheder og snakke med andre i den lokale 

forening 
• den er bare god 
• For at medvirke til politisk indflydelse og 

for at fremme jagtsagen bedst muligt 
et positivt syn på jægere fra ikke jægere 
og for at holde mig orienteret om nye tiltag 
mm 

• Arbejder med naturstof 
• Lidt en pligt, syntes at det er vigtigt at 

bakke op, har nu snart været medlem i 35 
år :o) 

• Vigtigt med en stærk interesseorganisation, 
idet vi som jægere og naturforvalter er og 
vil komme under stadig større pres fra 
andre interessenter 

• Går på jagt , sammen hold gør stærk , 
organisering er vigtig i den verden vi lever i 
,mest mulig jagt til alle (politik) 

• Fællesskab, forsikring og samhørighed. 
• jeg er bl.a. med for at der skal være nogle 

til at sørge for jagttider, og så også for det 
jagtfaglig 

• Jeg er primært medlem for, at få Dansk 
Jæger, som jeg synes er et godt blad med 
aktuelle artikler 
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• I håb om at DJ kan medvirke til sund 
fornuft i forbindelse med arbejdet i 
Vildtforvaltningsrådet således at 
mulighederne for at "den lille mand" stadig 
kan komme på jagt og arealkrav og andre 
underlige restriktioner bliver på et 
fornuftigt nivau 

• Ørsted 
• For at støtte fremtiden for jagt i Danmark 
• Det er fordi jeg er jæger . 
• Medlemsbladet 
• det er over 50 år siden så det husker jeg 

ikke. ved godt at DJ ikke har eksisteret i 50 
år, men det var LJF 1923 jeg startede. 

• Jeg har været medlem af jægerforbundet 
igennem mange år som ivrig 
jæger- men har valgt at det er min sidste 
sæson for alderen og bentøjet kan ikke 
være med mere 

• Fordi, at vi uden et politisk talerør og 
samlingssted ikke har mange chancer for 
overlevelse i fremtiden. Derudover er der 
et stærkt behov for at samle kompetencer 
og viden et sted 

• Går på jagt med gamle jagt kammerater og 
kan bruge informationerne fra DJ, og det er 
vigtig at jægerne i Danmark står sammen 

• Det primære for mig er at jeg på den måde 
kan støtte Danmarks Jægerforbund i sin 
kamp for jægere og natur. 

• Fordi jeg mener at man skal støtte op om 
tingene og at man løfter mere i samlet 
flok. 

• Danmarks jægere bør stå samlet i en 
organisation for dermed at have "muskler" 
til uddannelse, udbud af aktiviteter og 
styrke som lobby organisation. Derfor er jeg 
medlem. 

• At gå på jagt er et fællesskab. Alle forhold 
omkring jagt er derfor også et fællesskab. 
Det er vigtigt at støtte op om dette 
fællesskab bl.a. for optimale overordnede, 
ofte politiske dagsordener og 
problematikker. 

• for at være opdateret med nyheder og evt. 
lovgivning m.v. 

• Det er for at støtte jagten i Danmark 
• er  vigtig for den enkelte   jæger talerør 

udadtil 
• - det er den eneste legitime jagtpolitiske 

repræsentant overfor myndigheder i DK 
• Fordi at jeg er jæger og for at få bladet 

Jæger og anden interessant information fra 
Danmarks Jægerforbund 

• Det er vigtigt at stå sammen. 

• Som medlem af lokal jagtforening er jeg 
automatisk medlem. 
Derudover giver forbundet større 
indflydelse end enkeltforeninger. 

• fordi det er der man får information om div 
ting og ændringer. 

• For at gå på jagt 
• Det skal man jo være for at være forsikret 

på skydebanen 
• Min holdning er: “Man kan ikke være 

jæger, hvis man ikke er medlem”. 
Desuden giver det udmærkede 
medlemsblad en god føling med hvad der 
sker, både lokalt, nationalt og 
internationalt. 

• et vigtigt holdepunkt for os jæger 
• Fællesskab  

Kursuser 
• Fordi man er en del af et fællesskab og for 

at få ny viden og input om nye 
tiltag,lovgivning osv 

• Fordi det er vigtigt at være organiseret for 
at fremme vores interesse. 

• For fællesskabets skyld, vigtigt for mig at 
være opdateret med nyt for jæger verden. 

• Tale jægerens sag 
• Af nødvendighed for at være medlem af en 

lokalforening. 
• Større indflydelse (magt) når vi er mange 

sammen 
• Det mener jeg man bør være. 
• Var medlem af strandjagt foreningen var 

jeg stadig hvis ikke de var blevet lagt 
sammen der er jo ingen alternativ  

• Har siden1956 været medlem af 
jagtforeninger. bladet mm. 

• Vigtigt at være en stor forening for at sikre 
jagten i DK. 

• For Bladets skyld 
• Jagtblad + håber de kan varetage mine 

interesser 
• jo flere der holder sammen jo letter at få 

noget gemmenført 
• Jeg ønskede at blive jæger 
• for at fremme jægernes interesser og for at 

få indflydelse på jagttider via forbundet 
• Fordi jeg mener man skal være  medlem 

også selvom jeg ikke er enig med forbundet 
på mange områder, dog er ladet også en 
årsag til medlemskabet 

• Mulighed for at modtage information i 
bladet Jæger. 

• For at være medlem af det lokale jagt 
miljø / forening 

• på grund af hundearbejdet 
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• Bladet Jæger 
Principiel bør man være medlem af den 
organisation som varetager vores interesser 

• Jagt blad og overordnet god information, 
herunder specielt på nettet. 

• En del af en Jagtforening 
• For at støtte den lokale jagtforening. 
• Det er en tradition i familien 
• Kun for at få bladet. Jeg blev lovet en 

masse af en konsulent ude fra jer. Men alle 
de goder han nævnte har jeg ikke fået 
nogen af. 

• jeg kan se fordelen i at vi kan danne fælles 
front.  
i flok løfter man bedre 

• Medlem af lokal jagtforening. Danmarks 
Jægerforbund er den rigtige organisation til 
at være ambassadør for jagten. 
Benytter skydetræning i Kalø. 

• medlem af jagtforening 
• Er nyjæger og suger al info til mig  
• Det giver god indblik i hvordan det står til 

med vildtet 
• Blive orienteret og holdes ajour, samt at 

nogen kæmper for "vores sag"så vi har en 
stemme i debatten 

• Fordi DJF fremmer og værner om det at 
være jæger, samt varetager jægernes 
interresser over for lovgiverne. 

• Jeg er medlem af en jagtforening, og 
derigennem medlem af forbundet 

• Det sker  jo automatisk når man meldes ind 
i en jagtforening når man tager jagttegn. 

• Jeg er jæger 
• foreningslivet + det at have et talerør til 

det politiske liv 
• Bla pga vores lokale hundeklub 
• Jagt og natur har min interesse, herunder 

det jagtpolitiske. 
• Jeg er jæger. Læser om fx ændringer i 

jagtloven og/eller tillæg til denne. 
Lokalstof og artikler om jagt, i 
medlemsbladet. Generel interesse. 

• For at være opdateret på hvad der "rør" sig 
omkring jagten i Danmark 

• Vi står stærkere organiseret. 
• for at følge med i hvad der foregår i dansk 

jagt. og fordi jeg selv går på jagt, er dog 
nok det der kaldes en lille mands jæger 

• Jeg mener jo flere vi er samlet, jo 
stærkere står vi. 

• mest for at modtage jæger og jeg tror også 
vi står bedre sammen overfor 
myndighederne 

• Godt spørgsmål 

• For at være en del af foreningslivet, 
komme på jagt, et godt blad. 

• Jeg er nyjæger så ved ik så meget om 
Danmarks jægerforbund 

• Det blev jeg da jeg tog jagttegn, og glad 
for ny og jagtbladet 

• var med til at starte strandjagtafdelingen i 
Grenaa for snart mange år siden, flyttede 
med over da strandjagt og jægerforbundet 
blev lagt sammen 

• Fordi jeg er jæger og gerne vil deltage i det 
fællesskab jeg mener der er. 

• Information og aktuelle emner 
• Har netop taget jagttegn og ser det som en 

god mulighed for at få indblik i jagtens 
verden. 

• Fordi jeg har jagttegn og gerne vil holde 
mig opdateret omkring regler og nyheder, 
tilbud sladder osv. 

• Får nyheds breve 
• Fordi at jeg er medlem af en jagt 

foreningen 
• For at få nyheder 
• jægerbladet m/nyheder 
• Medlemskab af lokal jagtforening 
• Det er for mig en vigtig del når man går på 

jagt 
• For at blive opdateret på nyheder regler og 

love 
• Fordi jeg fik lyst til at tage jagttegn, og 

derfor automatisk blev tilmeldt 
• Det er en fornuftig forening og være med i, 

og når vi står sammen er det nemmere og 
holde styr og ro og orden på det hele 

• For at følge med i hvad der sker inden for 
jagt/fredningstider. 

• Jeg er nyjæger og blev opfordret til at 
blive medlem.  
Jeg synes det er vigtigt at støtte om om 
den forening som kæmper for os jægere. 

• Jagtforeningen er medlem og derfor er jeg 
også. 

• syntes det er en naturlig ting at være 
• Jeg er medlem da det gode sammenhold i 

jagtforening og møder andre med samme 
interesse og jagtbladet med mange gode 
artikler og nyheder og så appen som jeg 
bruger meget 

• Det er et godt fællesskab, og der er gode 
muligheder, specielt som nyjæget. 

• Gode nyheder og info. 
• Det er mængden af medlemmer der gerne 

skylle kunne få noget gennemtrumfet rent 
politisk desværre har vi en formand der 
ikke har nogen genmslgskraft 

• Ønsker at støtte op om forbundet 
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• De fordele der er og jægerbladet 
• Det har jeg altid været. 
• Fordi sammen hold skulle gerne give bedre 

jagt vilkår 
• For at være en del af fællesskabet 
• Det har jeg været altid 
• For at følge med i nyheder om dansk jagt, 

og så får jeg bladet. 
• For at få information og nyheder. 
• Jeg har været medlem siden jeg var 16 år 

og er det stadig nu runde jeg de 75 og 
meget glad for at læse bladet  

• For at få et godt sammenhold 
• Gode artikler 
• Jeg er jæger  
• Jeg støtter kerne en forening der gør en 

forskel 
• ved jeg rent faktisk ikke jeg tror det er for 

at støtte vores interesse organisation i håb 
om at de kan varetage os jægers interesser 

• Jeg har altid været medlem af en 
jagtforening. 
I tidernes morgen , da jeg købte mit første 
jagttegn hos politiet, havde jeg 
2 foreninger at vælge imellem. 
Heldigvis blev de slået sammen til en,- så 
derfor!! 

• Mener vi har mere indflydelse sammen 
• For at styrke de jagtlige interesser i 

danmark. 
Uden et fælles organ er det svært at blive 
hørt i den jagtlige debat. 

• Jægernes politiske talerør. 
• For at blive orienteret om hvad der sker 

både lokalt men også rundt i verden. Jeg 
mener man bør være medlem 

• For at støtte et godt koncept 
• ? 
• Jo flere vi er der står sammen om jæger jo 

bedere står vi . 
• Jeg er medlem fordi jeg mener jægere er 

en vigtig del af Danmarks naturforvaltning 
og jeg tror på at vi gennem jæger 
forbundet har en god indflydelse på 
naturforvaltningen. 

• Fordi foreningen er den eneste store 
organisation, der kan påvirke politisk i 
positiv retning for jagten. 

• Fordi man er stærkest når man er mange og 
det falder mig naturligt som rigtig jæger. 

• der er ingen rigtige alternativer 
• Jeg er jæger og opmærksom på at jagt er 

et politisk synligt emne. 
• Der er mange gode kurser samt godt 

medlemsblad 

• Jeg har været med og gå på jagt i rigtig 
mange år. Det er vigtigt vi jægere har en 
organisation og et talerør til politikerne. 
Jagt er følelsesladet og mange forstår ikke 
hvorfor der drives jagt i dk. Fornuftige 
politikere trænger ofte nemmere igennem 
til befolkningen og er mit forbundets 
tætteste samarbejdspartner. 

• PT Primært fordi det er vigtigt, heletiden 
at kæmpe for retten til jagttider. 
Ellers må jeg væmmes over vore 
organisation i kredsen ( kreds 5) 

• For at blive informeret om relevante lov og 
tiltag, samt finde inspiration i diverse 
artikler. 

• Jagtbladet og forsikring 
• Fordi en stor forening vel kan udøve et 

større pres mod div. "myndigheder" 
• For støtte on jagten sagde 
• Dels for at følge hvad der sker. Jagttider og 

fordi jeg benytter skydebanerne. Jagt 
bladet 

• Pga god info 
• Fordi jeg er jæger og fordi jægerforbundet 

er en seriøs interesseorganisation for 
jægere 

• derer for at informationer om hvad der sker 
inden forjagtområdet 

• Jeg er jagttegns underviser, flugtskydnings 
instruktør. Og mener at sammen står vi 
stærkere. 

• Fordi, sammen er vi stærkere. 
• For at vi samlet bedre kan bevare de 

forskellige jagtformer når vi er organiseret 
• Sammen hold mellem jæger. Skulle gerne 

tale min sag i alle sammen hæng. 
• De laver en masse godt lobbyarbejde for 

danske jægere. Det er generelt nødvendigt 
at vi har en organisation vi står sammen i 
og taler igennem. 

• Det er jeg for at støtte vores sag og 
rettigheder som jæger. 

• Så er man forsikret hvis uheldet er ude 
• Fordi det er der jeg startede og har ikke 

haft nogle grund til at skifte 
• For at modtage jægerbladet og for at 

støtte jægernes interesseforening. 
• for at følge med i hvad der rør sig 
• Vil gerne holde mig vederhæftigt 

informeret om fredningsbestemmelser, 
jagttider, reguleringstilladelser. Følger 
jægerforbundets bestræbelser på at 
fremme jagtfremmende biotoper, så som 
naturreservater med jagtadgang for 
almindelige jægere, beskyttelse af 
fuglevildtet (gæs, ænder, vadefugle) 
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gennem intensiv jagt på prædatorer som fx 
krager, skader, mårhunde, mink, katte, 
rotter, oddere osv. 
Sætter stor pris på jægerforbundets 
arbejde for fremme af gode jagthunde, 
oplæring af jagthundeejere og 
vederhæftige beskrivelser af de forskellige 
jagthunderacers kvaliteter og oplæringer. 

• Den styrkelse der er ved at stå som samlet 
forbund ved varetagelse af interesser samt 
indflydelse politisk og herigennem af være 
medvirkende til at skabe og fastholde fokus 
og løsninger til gavn for jægere miljø mm. 

• Aktiv jæger og vil gerne støtte op om 
arbejdet - tidligere medlem af lokal 
jagtforeningsbestyrelse 

• Synes det er en god idé at være, for at vi 
står sammen om en fælles sag 

• De laver et godt stykke arbejde i forholdet 
til vildtforvaltning og forskning. Dette er 
esentielt for at jagten i Danmark bliver 
opfattet positivt 

• For at få informationer omkring 
lovændringer, og jagt-releteret 
information. 

• For at sikre jagten i Danmark 
• Jeg har været det al tid + har været 

Nordfyns Strandjagtforening Formand i 
næsten 20 år. 

• For at få information om, hvad der sker på 
jagtområdet og gode artikler i Jæger om 
jægerrelaterede emner. 

• Det er fordi, I gøre det relativt nemt at 
holde sig ajour med regler, og der er god 
information i jeres medlemsblad 

• det er jeg for at få info omkring udviklingen 
af jagt og også for at få input lokalt 

• Vi må stå sammen som jæger for at have en 
stærk stemme i debatten i dagens 
Danmark. 

• For at støtte om arbejdet for jægere i 
Danmark 

• Jeg er jæger, og ønsker at være med til at 
styrke jagten i Danmark gennem 
medlemsskabet. 

• Deres blad er udmærket, gode artikler og 
jagtrejsebeskrivelser 

• Bakker op om fællesskabet 
• Nyttige informationer og opdateringer 

Forsikring og adgang til skydebaner. 
Medlemskab af lokal jagtforening 

• For at støtte op om jagten, og vores fælles 
talerør. 

• Det er det rigtige for mig, at støtte op om 
den interesseorganisation der arbejder for 
mig. 

• Det styrker jægernes fælles fodslag politisk 

• Jeg er jæger og vil gerne følge med i hvad 
der rør sig i Forbundet 

• Ved at være i DJ opnår jeg at min 
jagtinteresse varetages af et professionelt 
orienter forum som kan søge indflydelse 
gennem lokalt og landsdækkende arbejde 
både lokalt, kommunalt, regionalt og i 
landsdækkende gennem en aktiv påvirkede 
dialog og menings samt holdning præget 
dialog med relevante intressenter. 

• Nyjæger med hang til viden om jagt. 
Interessevaretagelse og naturbeskyttelse. 

• alle jagttegnsindløsere burde være 
medlem, så forbundet har større styrke og 
gennemslagskraft til bevarelse af den 
danske jagttradition. 

• Ja hvorfor ikke? Er man ikke automatisk det 
når man indløser jagttegn.. 

• Jeg er ny-jæger og er medlem af forbundet 
for at tilegne mig viden om det at gå på 
jagt, samt for at lære de basiske tips og 
tricks 

• Jeg blev automatisk meldt ind da jeg tog 
jagtegn 

• Jeg skal være medlem for at blæse 
jagthorn, 

• Fordi jeg går til forbundsmesterskaberne i 
jagthorn. Ellers var jeg ikke medlem 

• jeg er jæger :-) 
• Fordi vi står stærkere samlet 
• For at kunne gå på jagt 
• kun for at bekæmpe invasive arter 
• støtter en god forening 
• Kun fordi de har monopollignende tilstande 
• Primært for at bakke op om Danmarks 

Jægerforbund  dernæst for at være 
opdateret på lovgivning mm. For at læse 
jagtberetninger. og se nyt fra mulige 
leverandører af jagtudstyr. 

• Af hensyn til at modtage ny information 
vedr. lovgivning, samt nyheder i øvrigt 

• Det er jo jægernes fagforening, som er den 
eneste der taler jægernes sag 

• Godt blad og samlingssted for jægere 
• Fordi jeg er jæger, og deltager en del i 

jeres hundeprøver 
• At i kan sætte en person som Erik 

Andreasen til at stå for hjorte-laug på fyn 
At i glemmer hvorfor i er der, så skal man 
være der for lokalforeningerne (ØSTFYN) 
Det sejler sku for jer 

• For at vide hvad der rører sig. 
• Jeg mener st mine penge går til et godt 

formål 
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• Pga jagttegn og de oplysninger jeg kan 
finde omkring jagt, våben og andet der har 
med jagt at gøre 

• Det sker automatisk, ellers kan man ikke 
være medlem af lokal afdeling 

• Fordi jeg er jæger 
• Man bliver godt informeret 
• I kraft af jeg har jagttegn  og vil følge  

mæd i hvad der sker af nye ting 
• Jeg er medlem af Danmarks Jægerforbund, 

i forhåbning om at Jægerforbundet 
arbejder for mig, og mine interesser, som 
menig jæger. 

• Fælles løft/kraft, god information og et 
område som har stor interesse 

• Tjaaa det har jeg altid været men føler 
egentlig ikke DJ rigtig gør noget for den 
enkelte jæger og det over tid er blevet 
mere og mere udbredt med rygklammeri i 
DJ 

• Af interesse for jagt. 
• Fordi jeg syntes at man som jagttegnsløser 

og jæger skal være medlem af DJ, for at få 
vores interesser set og hørt af 
denlovgivende magt og som modspil til 
interesseorganisationer der ikke 
umiddelbart deler jagt og jægers 
synspunkter 

• Har lige taget jagttegn. 
• 1. Jeg er medlem da jeg næsten lige har 

fået mit jagttegn  
 
2. Der er mange nyheder der er gavnligt at 
læse om  
 
3. syntes at jæger bladet er god læsestof 

• Nu har jeg gået på jagt siden jeg fik 
jagttegn som 16 årig og nu er jeg 55 år, så 
tænkte at det var på tide at melde mig ind  
:0) 

• Støtte ens interesser ved en organisation 
som ved en fagforening. 

• Pga. jagtfeltskydning 
• For at støtte op om den interesse 

organisation som dækker den hobby jeg 
bruger rigtig mange timer på. 

• Gode artikler både inde og udenlands og i 
det hele taget dejligt at se hvad der rør på 
sig i lille danmark 

• dj skal varetage mine interesser i balance 
med hensyn til natur og befolknings accept 
af jagt 

• Jeg får informationer om ændringer i jagt 
tider, og også mere uddybende oplysninger 
om hvad, der sker på det politiske plan. 
Jeg benytter tilbud om skydestævner og 
andre aktiviteter i forbund regi. 

• Giver adgang til skydebaner, modtager 
bladet, alm. orientering om vildt og 
jagttider mv 

• Jeg er af den opfattelse at Jægere i 
Danmark skal være under samme paraply, 
som bør repræsentere bredden. Være 
talerør for jægerne men også for vildtet. 

• Magasin 
Evt. kurser i fremtid 
For medlems skab i jagtforening 

• Det er ens pligt at være organiseret og en 
tryghed juridisk, samt godt at være med i 
fællesskabet. 

• Pga. Lokalmedlem i strandjagtforening, 
faglig info og magasinet jæger 

• Dejligt medlemsblad med saglig 
information og artikler, forening med gode 
forbindelser med politikere, fint 
samarbejde med bl a ornitologernes 
forening, Danmarks Naturfredningsforening 
mm 

• det følger med i min lokale klub 
• Solidaritet 
• Der er altid mange gode nyheder og 

generelt et godt forbund. 
• For at holde mig orienteret om hvad der 

sker indenfor jagt og natur 
• Går på jagt samt skyder lerduer. 
• Fordi fællesskab kan styrke jægernes 

interesse 
• Generel info fra jagtens verden 
• På grund af den lokale forenings aktiviteter 
• For at beskytte jægernes rettigheder i et 

politisk klima der i mange lande misforstår 
jægernes rolle i naturbeskyttelsen. 

• Ene og alene fordi jeg blæser jagthorn og 
deltager til duelighedsprøve of 
forbundsmesterskab i jagthorn. Gider 
ingengang læse bladet selvom jeg også 
jager. 

• Bladet "Jagt" 
• Det er vigtigt at organisere sig bredt 
• Det giver tryghed og gode råd og vejledning 
• Jeg er med for at følge med i nye ting 

såsom nye love og hvad der ellers sker 
landet over 

• enighed gør stærk, lettere at forhandle jo 
flere vi er samme, godt blad 

• Det er vigtigt for jagtens fremtid, og det er 
vigtigt at jægerne har et talerør. 

• Det var naturligt at være medlem af en 
forening,der var under Danmarks 
Jægerforbund 

• For at være opdateret med nye love og 
regler. 
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• Jeg syntes det er vigtigt at de danske 
jægere står sammen, og har en stærk 
organisation som kan tale på vores vegne. 
Heldigvis har jagt en rigtig stor tilslutning i 
den danske befolkning lige nu. 

• For at holde mig opdateret omkring 
jagt,lovgivning og udstyr. 

• Jeg ved det ikke 
• jeg kan godt lide/ser frem til at modtage 

jagtbladet hver måned - hvor man også kan 
holde sig opdateret omkring jagt mm. 

• Nødvendigt. 
• Fordi jeg elsker jagt 
• Informationer fra bladet Jæger. 

Forudsætning for deltagelse i forbundets 
aktiviteter. Jægers politiske arbejde. 

• Jeg går på jagt 
• Sandved 
• For at bakke op om det fællesskab, der 

arbejder for jægernes interesser. 
• For som jeg ser det skal vi stå sammen og 

tale med fælles stemme 
• Føler man skal være det, som jæger 
• er opdraget til at være engageret og 

medlem af foreninger. 
• Jeg har jagttegn og blæser på jagthorn 
• Fordi sammen er vi stærkest! 
• fordi jægerne er nødt til at stå sammen 

hvis den frie jagt skal bevares i Danmark 
• Nyheder og opdateringer om jagten i DK. 
• For at bidrage til at der gøres noget for 

naturen og jagten 
• - Politisk vinkel - støtter jagtinteresser. 

 - Adgang til viden. 
 - Medlemsbladet Jæger. 

• I håbet om genskabelse af den danske natur 
til fordel for både jægere og andre 
naturinteresserede. En udløber af en mere 
artsrig flora og fauna skulle også gerne 
indebære mere jagt til medlemmerne - 
meget gerne fremskaffet ved DJF-
påvirkning af og tilbud til såvel offentlige 
som private lodsejere. Organisation gør 
stærk. 

• Primært for at støtte op om vores lokale 
skydebane 

• Jeg er Jæger og dermed medlem af 
Danmarks Jægerforbund 

• Pga jeg er jæger og at jeg benytter mig af 
div forbundsmesterskaber 

• På grund af “Jæger” og  hjemmesidens 
informationer. Desuden medlemskabet af 
lokal jagtforening 

• 2017 
• Har stor interesse for jagt 

• Fordi der skal være nogle der kan fremfører 
vores synspunkter. 
uddannelse og pr. 

• Jagtbladet, info på hjemmesiden mv. 
• For at have adgang til litteratur, 

skydebaner og for at holde mig orienteret 
om dansk jagt 

• Det er nødvendigt at være medlem af en 
interesseorganisation for at sikre jagtens 
fremtid i Danmark 

• Fordi så er jeg altid opdateret når der sker 
noget nyt. Og får tilbud om div. Kurser osv. 

• Fordi det gode arbejde der bliver gjort for 
danske jægere 

• Jeg sidder i en bestyrelse for 
strandjægerforening og skal være medlem 
af Jægerforbundet for at sidde i 
bestyrelsen. 

• Det er godt at være medlem af et 
fællesskab som varetager jægernes 
interesser 

• Læse anmeldelser og test - de beretninger 
om jagt 

• For at støtte jagtens sag i Danmark. 
• Støtter et godt formål for for vildtet og 

jægerstanden 
• får diverse oplysninger om hvad der sker 

vedr jagt i danmark m. m. 
• Fællesskab 

Nyheder 
Arrangementer 
Blad 

• Organisering giver styrke 
• Jeg er medlem af Danmarks Jægerforbund 

på af Hyllinge jagtforening hvor jeg har en 
byggetid sammen med min far i at skyde 
lerduer, det er dejligt at have lidt 
kvalitetstid med den “gamle” 

• For at være opdateret på lovgivning 
• Jagtbladet, som giver mig den nødvendige 

orientering om jagt 
• jeg kan lide at gå på jagt 
• Der er man også forsikret, hvis uheldet 

skulle være ude, samt at det er et godt 
blad med mange informationer. 

• Vi skal stå sammen for at stå stærkt 
• De er den eneste organisation som 

varetager jægernes interesser. 
• fordi jeg er jæger siden1976. 
• - Positivt at være medlem af en 

organisation der arbejder målrettet for jagt 
og jægere.  
- Godt medlemsblad. 

• Haft jagttegn siden jeg var 16 år. har været 
formand/kredsformand for 
Landsjagtforeningen af 1923 
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• Vil gerne være en del af jægerfolket 
• For at følge med 
• Have nogen der varetager jægeres 

interesse 
• For at der skal tales for jagt i Danmark, 

også i fremtiden 
• Jeg syntes det er en vigtig del af være 

jæger at være med i et forbund, som 
formidler vinden, nyjæger aktiviteterne, 
forhandling af lov og orden mm. 

• fordi jeg går på jagt, så er det vel rimeligt 
at være medlem også med de fordele det 
giver 

• Mener det er vigtigt at være en del af et 
fællesskab. Det er også vigtigt med en 
organisation som taler jagtens sag 

• For at deltage i jagthorns konkurrencer 
• Fordi min jagtforening er det 
• Vi er nød til at have en stærk organisation 

for at bevare jagten i Danmark 
• Er jæger og er vild med bladet “jæger”, 

samt jeres app. 
• Man kan jo ikke være medlem af en lokal 

jagtforening under DJ uden at være 
medlem 

• Mener DJ varetager mine interesser i 
forhold til det at være jæger 

• Føler at jeg støtter en god sag. Naturen og 
Jægerne. 

• Fordi DJ er jægernes eneste stemme i VFR. 
Det er hovedårsagen. Hertil kommer Jæger 
ladet, kurserne osv. 
Indgangen er min lokale forening, der er 
Jæger forbundets skelet og fundament. Og 
det er den lokale forening der bærer resten 
af årsagen til at være med i DJ. 

• Information og nyheder, gode artikler i 
jæger. 

• For t medvirke til at sikre jagten i dk, samt 
fællesskab og viden/uddannelse 

• for at modtage tidsskriftet Jæger og for at 
holde mig orienteret om jagt - og for at 
blive inspireret af de mange gode artikler 
og fortællinger 

• Det har været helt naturligt. Vi har nogle 
gode aktive lokal foreninger i Odder og 
Århus syd. Jeg har siddet i betyrelsen for 
flere jagtforeninger og også været formand 
for Odder jagtforening med mere end 300 
medlemmer. Jeg har været med til at 
opstarte ungdoms afdelinger mm.' 

• For at kunne deltage i arrangementer, samt 
med en forventning om, at DJ varetager 
jægernes interesser generelt 

• Relevante oplysninger om jagttider mm. 
Bladet 

• Højt informations niveau. Faglige 
informationer om vildt, jagt, relationer til 
andre natur organisationer. Varetager 
jægernes forhandlinger med offentlige 
organisationer.styrker det lokale netværk 
og samarbejde. 

• Jagt inspiration. Og andres jagt oplevelse.. 
• Det er naturligt som dansk jæger, så vi står 

samlet stærkere. 
• Der er gode arregemgenter. 

Samt det er vigtigt med en fælles stemme 
og fælles retningslinjer. 

• For at være forsikret og for at blive 
informeret om nyheder indenfor jagt. 

• Mest på grund af medlemsbladet 
• Jeg mener det er vigtigt i forhold til at få 

taletid overfor lovgivere omkring 
jagtmuligheder, samt forvaltning af 
naturen i almindelighed. 

• Var med til at samle de tre jagtforeninger, 
mener det er vigtigt at vi står sammen, 
desværre er vandene ved at dele sig lidt 
igen. 

• Danmarks jægerforbund er vejenfor jagt i 
Danmark 

• Vil gerne være organiseret og følge med i 
lovgivning og nyheder 

• Har haft gyldigt jagttegn siden mit 16. år 
(årg. 1939). 

• For Update af jagt 
• For at følge med i hvad der sker om div 
• Fordi jeg har jagttegn og går på jagt. 
• har altid været det 
• Jagtbladet og kun derfor. 
• Information om hvad der foregår i og 

omkring mig hvad angår jagt i ind- og 
udland. Et godt jagtblad med gode historier 
og information. 

• DJF taler jægernes sag. Det er det eneste 
talerør vi har i Danmark der er specialister 
indenfor almen jagt. 

• Jeg synes at det er vigtigt at støtte op om 
• Lokalt jægernetværk i den lokale forening 

samt bladet Jæger 
• pga. god information om jagt og vildtpleje 

samt gode jagthistorier. 
Jeg kan godt lide Danmarks Jægerforbunds 
indflydelse i denmark 

• Orden på praktiske formaliteter og god 
mulighed finde nye kontaktveje 

• x 
• Mange tilbud og gode kurser 
• For at få informationer om jagt, nyheder 

osv. 
• En hovedorganisation der varetager de 

lokale og nationale jagtinteresser er der 
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behov for. Der er også behov for at minde 
os, jægerne, om vores ansvar for naturen, 
og at vi driver en sport/naturpleje/jagt og 
brug af naturen, med det øvrige samfunds 
accept som en forudsætning. Uden den var 
der snart lukket for aktiviteter som vores. 

• Arrangementer herunder Jagthorn. 
bladet Jæger 
sp til konsulenter 

• Som aktiv jæger, bør man være medlem af 
Danmarks Jægerforbund 

• Jeg er jæger og finder magasinet Jæger 
meget værdifuldt og spændende. 
Selve organisationen har jeg et efterhånden 
noget afmålt forhold til, da det i min optik 
i stigende grad bliver styret af akademisk 
bedreviden i stedet for af jægere med 
mere praktisk og lidt mere snusfornuftig 
tilgang. 
Jeg føler mig som jæger afskåret fra at 
deltage i den alt for højpandede debat som 
ofte præger de styrende medlemmers 
ytringer. 

• For nyheder, information og tilbud 
• Jo større foreningen er des større 

gennemslagskraft har den over for 
myndigheder m.n. 

• For at kunne holde mig uptodate med alt 
jagt relateret 

• Fordi jeg er jæger og synes jæger bladet er 
en god måde at snuse til hvad der sker og 
andres oplevelser. Min fornemmelse er også 
at der bliver gjort et godt stykke arbejde 
for jægere i DK 

• Fordi jeg som jæger gerne vil bakke op 
omkring det arbejde DK's Jægerforbund 
laver. 

• Giver mig adgang til artikler på nettet og 
informationer fra lokale foreninger 

• Jeg er med i danmarks jægerforbund fordi 
jeg manglede et sted at gå på jagt, og så 
blev jeg medlem i falling sogn jagt 
forening. 

• Pga. Jeg jo en medlem af en jagtforening 
• Relevante og gode artikler med vigtig og 

saglige debatter med rette politisk fokus. 
Som medlem føler man at man er medlem 
af en organisation som repræsentere ens 
interesse for jagt og natur pleje/bevarelse 

• Synes det er vigtigt som jæger at støtte en 
organisation som arbejder for naturen 
vildtet og jægernes interesser 

• Forsikring, 
Og en måde at have indflydelse på lands 
politiker 

• Det er jægernes fagforening. Sammen er vi 
stærkere. 

• Deltager i jagthornskonkurrancer. 
Benytter skydebaner 

• Jeg er nyjæger og bruger mit medlemskab 
til at få inspiration og information omkring 
det at være Jæger i Danmark. Det hjælper 
mig også til at give adgang til min nye 
hobby: Jagtskydning/og Sporting - 
flugtskydning . 

• Føler det lidt som et "must" 
• For at følge med i det forskellige og jo flere 

vi er jo bedre kan vi klare os. 
• Får nødvendige informationer. 
• Det er vigtigt at jægerne er samlede for at 

kunne have noget at sige ved forhandlinger 
med de andre grønne organisationer 

• Jeg startede på at tage jagttegn i efteråret 
2019 

• Fordi jeg lige har gennemført jagtprøven 
• Fordi jeg blev automatisk tilmeldt via mit 

jagttegnskursus. 
• Jeg er medlem da jeg lige har bestået 

jagttegn og er derfor også blevet meldt ind 
via SAJ jagtforening 

• Jeg ønsker at deltage i en organisation med 
min søn, som vi begge har interesser for 

• Giver mulighed for at være medlem af et 
større fællesskab 

• Jeg er medlem, fordi jeg er forhåbentlig 
snart er en ny jæger 

• Fordi jeg netop har taget jagttegn og 
derfor er blevet indmeldt ifm. med kurset. 

• Støtter gerne en fælles sag 
• Får at vi samlet står stærkest 
• - Forsikring og bladet jæger. 
• Principielt mener jeg vi skal stå sammen 

som ét stærkt forbund som kan varetage 
jægeres interesser 

• Jeg er kun medlem for at deltage i de 
flugtskydnings-konkurrencer som Danmarks 
Jægerforbund arrangerer. 

• JÆGER hver måned. Fællesskab, forsikring 
på skydebanen....? 

• lokalforening - forsikring 
• Fordi jeg er jæger. 
• Da jeg blev medlem var det for at komme 

på markprøve 
• Jeg er medlem for at få del i 

forsikringsfordelen og for at vise solidaritet 
med DJ´s holdninger. 
Jeg er IKKE medlem for at læse bladet. Det 
er for gammeldags og kedeligt og fanger 
mig ikke. 

• Følge med i hvad nyt der er gode artikler 
om jagt fra ind og udland ønskes mere 
Flere artikler om riffel og gevær fabrikker. 
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• For at modtage jagtbladet og holde mig 
opdateret om aktivitet i jagtforeningerne. 

• Opleve naturen 
• jagtblad- fællesskab 
• Jeg er selv nyjæger, og jeg finder det 

interessant at være med og få fordelene 
ved DJ 

• Vil støtte den lokale jagtforening som er en 
del af DJ. Desuden tilbyder I kurser som vi i 
forening ofte drager nytte af. 

• Information om jagttider mm. 
• Det er jeg fordi, i flok løfter man som 

reglen mere. Jeg ved ikke om det gælder 
mere,for i er blevet noget vattet, hvor i går 
med til mange mærkelige fredninger( efter 
min mening). I det sidste blad kan man 
bestille en arp. Men for gamle jæger der 
ikke er komputernørder er den umulig at 
finde ud af. 

• Jeg er medlem fordi at man står stærkere, 
når man er mange. Og dj er jo den største 
samling af jægere i dk.  
Og så er jeg medlem af en forening for at 
jeg kan skyde konkurrencer i dansk 
skytteunion, og den forening jeg er medlem 
af, er så også medlem af dj. 

• For at være sammen med andre jægere på 
en måde at bevare min interesse som jeg 
holder meget af. 

• Jagtinteresse 
• For at holde mig orienteret 
• bliver godt infof.ang. div. ting som bliver 

afholdt.mest vedr.flugtsk.og jagt. 
• Som jæger mener jeg det er nødvendigt 

med et stærkt forbund, der er talerør for 
jægerne,og de fordele det er ved at være 
medlem i lokal foreningen 

• Medlemsbladet 
• Fordi her kan jægerne i fælleskab lave 

politik i forhold til de folkevalgte. 
Prægning og støtte til forskning og 
udvikling 
Være med til at blive klogere på 
bioværsiteten 

• Pga. Bladet og informationen, samt det 
politiske arbejde. 

• Jeg er ny jæger, og det at have forbundet 
som en del af at lære “faget” er 
tilfredsstillende. 

• Støtte de danske jægeres interesser. 
• Som jæger bør man være medlem af en 

interesseorganisation 
• Sætter pris på, at der er én samlet 

organisation, der arbejder for jagten i 
Danmark 

• Jeg meldte mig ind da jeg tog jagttegnet, 
jeg må indrømme at jeg ikke har tænkt 
dybere over det siden. 

• Lokalforeninger 
• Som nyjæger er det en kæmpe fordel at 

kunne læse magasinet Jæger. Derudover 
har jeg en interesse for hundetræning, hvor 
DJ giver mig mulighed for at deltage  kurser 
o.l.  
 
Generelt synes jeg, DJ gør et godt stykke 
arbejde politisk og organisatorisk, hvilket 
jeg ved er enormt vigtigt for at skabe bedre 
rammer for natur såvel som jæger. 

• Fordi det er vigtigt, at vi som jægerstand 
har et fælles forbund til at varetage vores 
interesser i en verden, hvor vi dagligt 
udfordres af mere og mere ekstreme 
holdninger til os og vores interesse for jagt. 

• For at være forsikret på skydebaner, og for 
at kunne være med til reguleringer. 

• Har været en aktiv del af en Syddansk 
Akademisk Jagtforening. 

• Næsten eneste mulighed for at få noget at 
vide om jagt og våben 

• Sammen er vi stærkere. 
• Skyder konkurrence 
• Jeg har jagttegn. 
• Vigtigt med en samlet stemme 
• Gode artikler og sikkerheds udstyrsstykke 

arrangementer 
• Det er jeg nødt til 
• Følge lidt med i hvad der sker 
• Fordi jeg dyrker jagt. 
• For at få medlemsbladet og mulighed for at 

skyde til lokalforeningens 
særarrangementer 

• Pga. Flugtskydning og ladet Jæger 
• Være sikker på at blive ajourført med 

nyeste lovgivning 
• Den lokale jagtforening er en del af 

jægerforbundet. 
• Det er man som jæger 
• Forsikring, info om hunde og jagt, samt de 

politiske tiltag i gør, til fremme for naturen 
og menneskerne i den, samt at der er plads 
til jægere. 

• Mulighed for kurser. Medlems blad, Føler at 
jægerens interesser bliver varetaget på en 
fornuftig måde. 

• For hele tiden at være opdateret om nye 
tiltag 

• Støtter op om naturen og det DJ gør for 
jagten 

• For at være organiseret i kamp for naturens 
interesser for bevarelsen af retten til at gå 
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på jagt og høste overskudet af det jagtbare 
vildt. 

• Jeg anser det som en pligt 
• På grund af den lokale jagt forening, 
• Grundet fordelene ved at være medlem af 

min jagtforening, herunder foredrag etc. 
• Nyjæger og meget sulten efter viden om 

jagt og alt hvad det indebærer 
• Jeg er formand i en lokal jagtforening 

under DJ, som jeg er meget glad for at 
være en del af. Derudover bedriver DJ 
vigtigt politisk arbejde. 

• Den eneste "fagforening" der er for jægere 
• Forsvar vores passion 
• For at støtte jagten og naturen i Danmark. 
• Det er min fagforening 

 
For at beholde mine instruktørbeviser 

• Fordi jeg sætter pris på 
vidensdeling,netværk og gode historier. 

• På grund af: jo flere medlemmer i 
jægerforbundet jo større indflydelse, for at 
blive informeret om tiltag - nyheder, og 
meget andet 

• Går på jagt. 
• For at støtte op om DJs arbejde for 

mere/bedre jagt 
• Jagtforsikringen 

Interesse generelt for jagt 
• Fordi jeg anser det som vigtigt at være en 

del af et interessefællesskab, der samtidig 
kæmper for at styrke muligheder og 
rettigheder. 

• For at sikre at jagt er muligt at udøve i 
tiden frem over 

• Blandt andet for magasignet Jæger 
• Jo flere vi er jo mere gennemslagskraft 

overfor politikere 
• Medlemsbladet 
• For og kunne få de tilbud de udbyder 
• Jeres jagtblad 
• Jeg føler mig forpligtiget som jæger, at jeg 

støtter op omkring jægernes 
interesseorganisation. 

• Føler at det er nødvendigt, men synes ikke 
de gør noget specielt for mig. 

• det er vigtigt af hensyn til jagtinteresser og 
for at kunne dæmme op for andre 
organisationers ønske om at begrænse jagt- 
eller forbyde jagt. 

• Fordi jæger er et spændende blad, samt at 
vi som jægere må stå sammen, mod 
dumme lovforslag osv 

• For at være opdateret på jagten 
• For at støtte og forbedre Dansk Jagt. 
• For at få medlemsbladet 

• Jeg Købte en legetøj Slangebøsse på wish 
og mistede samtykke til have jagttegn i op 
til 5 år. prøvede at ringe til DJ, for at få 
hjælp. havde regnet med i tog sage som en 
principal sag, men nej der blev man 
skuffet. Jeg har set DJ som vores 
fagforening, men det har jeg fået en anden 
opfattelse af . ligeledes de folk jeg har 
snakket med fatter ikke hvad i skal bruges 
til, hvis det ikke er i sådan situation. 

• Grundet fællesskabet med andre jægere, 
muligheden for at benytte andre 
skydebaner end min lokale og de gode 
artikler i foreningens blad. 

• Der kom ud gratis års medlemskab med 
sammen med bogen jagttegn (sidenhen 
mest for at få medlems bladet) 

• Jeg er i foråret blevet uddannet 
skydeinstruktør, og kunne tage kurset 
gennem DJ 

• Fordi jeg er aktiv jæger og samtidig 
medlem af Odense Jagtforening, som har et 
udemærket samarbejde med Danmarks 
Jægerforbund. Jeg bliver hele tiden 
informeret om hvad der sker inden for jagt 
i Danmark, samt hvad jeg skal være 
opmærksom på. 
Jeg bliver informeret om ændringer i 
jagttiderne og det er meget vigtigt. 

• Det var gratis som jagttegnsaspirant 
• Automatisk medlem gennem jagtforening. 

Er meget glad for bladet jægeren 
• Jeg har taget jagttegn i år, og har derfor et 

gratis medlemskab. Dog regner jeg med at 
fortsætte medlemskabet næste år, da det 
giver sig selv, at jo større forbundet er, jo 
mere indflydelse kan det få, for at skabe 
gode vilkår for jægerne i Danmark. 

• Mange muligheder - både gratis og 
betalende 

• Jeg er medlem af Danmarks Jægerforbund, 
da det giver mig et fundament for at kunne 
finde andre ligesindede mennesker, som er 
interesseret i det samme som mig - jagt. 

• Glad for bladet og for jagt relateret 
nyheder. 

• Jeg er medlem af Syddansk Akademisk 
Jagtforening og er derigennem automatisk 
tilmeldt. 

• For at få viden og informationer om jagt og 
hund. 

• Har været siden jeg tig jagttegn 
• For at kunne gå på hundeprøver. 
• For at støtte deres gode arbejde, og være 

med i en forening. 
• For at beholde mit jagttegn 
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• Vil gerne støtte det arbejde som DJF står 
for 

• Få at støtte op om det arbejde i gør for os 
jægere 
Ø 

• Fordig det er nødvendigt for at skyde på et 
klubhold 

• fordi jeg er jæger 
• Tror på fællesskabet 
• Flere medlemmer, mere handlekraft 
• Jeg vil godt støtte de lokal foreninger hvor 

jeg træner hund og blæser jagthorn, samt 
går på skyebanen 

• Dette er nødvendigt for at tale vores sag og 
stå stærkt i forhold til disse organisationer 
der ønsker at forbyde jagt samt politisk. 
Ligeledes et godt blad med masser af tilbud 
og gode tekster af og omkring jagt. 

• Jeg ønsker størst mulig indflydelse på vores 
mulighed som jæger at kunne gå på jagt. 
Derudover så ønsker jeg muligheden for at 
dygtiggøre mig, som jæger og 
foreningsmenneske, og det mener jeg er 
muligt med det kurser, som udbydes hos DJ 

• Det er naturligt st være medlem af en 
interresseorganisation 

• Det er jeg tvunget til for at være medlem 
af lokal jagtforening. Se det er "tvang" 

• Det er vigtigt at stå sammen og dele den 
viden som andre eller en selv kan have gavn 
af både på godt og ondt. 

• Vigtigt at vi står sammen om vores 
interesse, fordi: 
- skabe forståelse for jagt generelt 
- vidensdeling mellem jægere 
- varetage jægernes interesser 
- lobbyisme  
- bidrage til forskning og udvikling 
- sig meget andet........ 

• jagtpolitisk opbakning, skydebanet 
• For at bakke op om jægernes ret til jagt. 

Få inspiration eks via medlemsbladet. 
• Jeg er jæger og vil gerne være medlem af 

en forening, der varetager mine interesser 
• Informationer og et fornuftigt blad 
• flere bliver bedre hørt og et godt blad 
• Ved at stå sammen kan der arbejdes på 

bedre jagt på et højere plan 
• Fordi jeg mener det er min pligt som jæger 

at støtte op om dj’s arbejde. 
• Fællesskab og mulighed for indflydelse 
• Det er vigtigt for mig at der er et forbund 

der varetager fornuftig jagt, dyr og natur 
• Fællesskab gør stærk. 

En samlet sag for at samle og bevare jagt i 
Danmark. 

• Det er for at holde mig orienteret om 
jagttider og hvad der ellers sker i landet 

• I håb om at forbundet forbedre 
jagtmuligheder. Samt at kunne være 
medlem af forskellige Jagtforeninger. 

• Fordi jeg mener vi jægere skal stå sammen 
i en organisation for at kunne påvirke 
politisk 

• For at kunne deltage i feltskydninger. 
• Tror på at vi sammen får de bedste 

muligheder for udøvelse af jagt og at vi 
bliver hørt når vi står sammen 

• Jeg er medlem, fordi jeg forventer der 
bliver arbejdet for jægerne. 

• Støtter op om jagt generelt i dk 
Sætter jeg på den politiske dagsorden og 
arbejder for mere folkeoplysning omkring 
jagt.  
Sammen står vi stærkere og et stærkt 
forbund der kan samle lokale kræfter er 
vejen frem... 

• Det giver en tryghed, i hverdagen som 
jæger 

• Det har jeg været altid, godt jagt blad 
• For at bære opdateret bla. Gennem 

jagtbladet 
• Bladet, de mange rabatordninger, hjælp i 

nød og så bare fordi man er jæger. 
• Fordi sammen er man stærkest og det er 

vigtigt at støtte dem der støtter min hobby 
• For at styrke jagten og foreningskulturen. 
• Kursus ang hunde 
• Et fælles forbund som DJ. Er nødvendigt for 

at alle har mulighed for at blive hørt og at 
holde sig orienteret om hvad der sker på 
landsplan. 

• Obligatorisk og forsikrings mæssigt 
• Syntes ikke at i kæmper nok og gør nok for 

os små jæger i dk. 
natsigte til mårhund,godkendelse af 
våbentilladelser(for lang vente 
tid)fornyelse af våbentilladelser og 
våbenpas.(vi lever i 2019 snart 2020)kunne 
nemt laves med nem id.(underskrift på 
politiets 
hjemmeside).(samtykkeerklæring)Man skal 
printe,skrive under,tage et nyt billed så 
oploade det,og så kan man få lov at sende 
det.ikke godt nok,de har de oplysninge de 
skal bruge. 
lyddæmper og natsigte i våbenpasset,når 
man skal til udlandet og jæge. 

• Bladet jæger er en god måde at følge med i 
hvad der sker rundt om i dk. Desuden er jeg 
tidligere divisions skytte og flugtskydnings 
instruktør, der gav DJ mange fordele. 
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• Dejligt med en organisation som varetager 
vores interesser overfor myndighederne og 
andre interesse organisationer. 

• Det var en del af "pakken" da jeg meldte 
mig til at jagttegnsundervisning og nu 
syntes jeg det er en rigtig god måde at 
holde mig opdateret på som nyjæger 

• Blev jeg da jeg tog mor jagttegn 
• region sjælland 
• Nordvestsjælland 
• jeg blev medlem da jeg tog jagttegn, og er 

først begyndt at interessere mig for 
forbundet i de sidste par år 

• Fordi jeg synes det er en god ting at være 
når man er jager 

• Jagt og sporarbejde interesserer mig. Har 
min anden norske elghund,der har en 
fantastisk god næse og er godkendt i både 
Sverige og Norge på eftersøg 

• For at blive orienteret om ændringer af 
hegtloven 

• Det er næsten et must når man er jæger. 
Det giver én noget viden om jagt og hvad 
det sker rundt omkring i Danmark 

• For at være medlem af en jagtforening. 
• Tvede Linde 

Øster Bjergrav 
• Er jæger 
• For at støtte jagten i Danmark 
• Jeg er af den overbevisning, at vi står 

stærkere sammen. 
• For at få lidt indflydelse , og her igennem 

få kamerartskab. 
• Tja ved egentligt ikke 
• For at værer med i den lokale jagt forening 
• Det handler om natur - det drejer sig om 

jagt 
• Naturligt når man er jæger 
• Sammenholdet, nyheder og jagbladet 
• Fordi jeg er jæger. 
• Vigtigste årsag: at vi må samle os for at få 

mest mulig indflydelse på fx jagtlovgivning. 
• Så er man altid opdateret om, hvad der rør' 

sig i branchen, og man optager det 
månedlige blad. 

• fordi jeg er jæger! 
• for at støtte jagtens sag i Danmark, så 

jægerstanden kan stå samlet og kæmpe for 
mest mulig jagt og natur.  
For at tage del i DJ's uddannelses-system 
For at læse DJ's medlemsblad og holde mig 
opdateret på alt udvikling indenfor jagt 
I fremtiden for at få de medlemsrabatter 
hos udbydere af Jagt udstyr, jagtrejser osv 
som DJ burde tilbyde 

• Jeg er af den gamle skole,som stadig tror 
på det at løfte i flok giver de bedste 
resultater. 

• Ved lukke. 
• Bladet og hjælp hvis problemer 
• fordi jægerne har brug for en stærk 

forening der vil kæmpe for jagten i DK 
• Fællesskab, uddannelse. 
• Oprindelig pga. naturlig del af opvækst 
• Jeg har altid været organisationsmand, og 

derfor som jæger bør man være medlem. 
• Det er dem der er jagtens stemme 
• Som jæger betragter jeg det som naturligt 

at være medlem af Dansk jægerforbund, - 
både at støtte op om det og samtidig holde 
mig orienteret om lovgivning - vildtpleje - 
våben - osv. 

• Støtter den gode sag, godt blad, større 
gennemslagskraft når foreningen er stor 

• Jeg har jagttegn. 
Efter at jeg erhvervede mit jagttegn blev 
jeg nærmest per automatik indmeldt - og 
tilknyttet MIN LOKALE JAGTFORENING. 

• De er de eneste i vildtforvalningsrådet til at 
forhandle jagttider.  
Og min lokale jagtforening hører under DJ 

• For at få bladet jæger 
• Alle jægere bør være medlem, for om ikke 

for andet så de kan holde sig ajour med 
hvad der sker inden for deres 
fritidsinteresse 

• Riffelskydning,,Jagt, Uddannelse  
NaturenFlugtskydning 

• Fordi jeg er Jæger. 
• Medlemsfordele, fællejagt skydning mm i 

den lokale jagtforening 
• er Uddannet vildtforvalter 
• Tvunget gennem forening 
• Jeg er jæger og vil gerne modtage blandet 

"Jæger" 
• Som jæger føler jeg mig forpligtet til 

medlemskab da der er mange ting der 
ændres og nye ting kommer til 

• For at læse om sidste nye der sker. 
• Vil gerne støtte jagten i Danmark og blæser 

jagthorn i lokalafdeling. 
• Håber og mener det styrker jægerne 
• Jeg mener det er vigtigt at jægerne har et 

samlet talerør både til politikkere og som 
mod/medspil til de øvrige grønne 
organisationer 

• Er medlem fordi jeg mener at en samlet 
forening eller forbund styrket de interesser 
som jeg har. 
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• Fordi jeg gennem forbundet mener at få 
mine interesser omkring jagt bedst 
varetaget. 

• Det har jeg været siden jeg fik jagttegn i 
1990. Det var vel også fordi, at de “gamle” 
jægere sagde, at det skulle mand være. 

• Finder det lige så naturligt naturligt at 
være medlem af Dj. som at være medlem 
af en fagforening. 

• deres aktiviteter 
• sammenhold i en forening giver altid 

tryghed . Var med til at starte en lille 
jagtforening i v.velling tilbage omkring 
195o ,18 år gammel, og har så været med 
alle årene til i dag .Er med i dag for at få 
jagtbladet , men bruger ikke  
foreningen til andet 

• giver en fyldest opdatering hvad der sker i 
ændringer på det jagtlov mæssige 

• For at få information om jagt relevante 
ting. 

• For at følge med i hvad der sker, og for at 
få bladet. 
 
Jeg synes i bruger for mange penge og især 
da skulle i gang med at bygge det slot, jeg 
mener ikke det var nødvendig, da var det 
lige før jeg meldte mig ud. 
 
Det er også det man hører blandt mange 
jæger, jeg møder mange som har meldt sig 
ud det er fordyret at være med ( det dyre 
byggeri i har opført) 
 
Tænk på det og spar fremover. 

• Der er mange årsager til mit medlemskab.  
For tiden gør jeg brug af de mange kurser 
som bliver afholdt. 

• Fordi jeg godt kan li at gå på jagt og et 
gode kammerartskab med de andre jægere 

• Uden et forbund er det fare for at 
politikerne forbyder jagt eller kræver at vi 
skal mental undersøges hvert år osv. 

• Medlemsbl5 
• man kan få oplysninger 
• Pga jeg skal være medlem af en jagt 

forening 
• jeg vil gerne have nyheder i jagtbladet 
• 99% pga. bladet. 
• Almen interesser om jagt og dertil høre 
• Er medlem af en jagtforening 
• Som jæger og naturinteresseret giver det 

mening for mig, at være med i en 
interesseorganisation de støtter mine 
interesser. Retten til at udøve jagt er 
noget,  der i vore dage skal kæmpes for, 
fordi så mange andre 

interesseorganisationer har mål og 
hensigter, der vil indskrænke eller forbyde 
jagt. 

• Jeg syntes at du som jæger har pligt til at 
støtte op om jagtorganisationen. 

• fordi jeg er jæger i DK 
• Lokal jagtforening 
• For at få bladet jæger 
• fordi jeg går på jagt,synes jeg det er en 

god ide at være medlem af en forening der 
varertager jagtens interesser. 

• For at få det jeg kalder offisielle 
meddelelser i Jæger og læse en god 
jagtberetning 

• Det er et krav for at stille hund på DJ’s 
markprøver. 

• Jeg er bruger af de mange arrangementer 
de laver 

• Pga fordelene og jagt bladet 
• Har jeg været siden jeg fik jagttegn. 

Jagtbladet, arrangementer mv. 
• Kan godt lide at få de nyeste 

informationer, og hvad der er sket rundt 
omkring Danmark om vildtet 

• Jeg kan godt lide at få jagtbladet. 
• Et nogenlunde okay jagtblad, hvor jeg dog 

godt kunne tænke mig lidt flere 
fortællinger om jagt. Synes der er lidt for 
meget politik om det ene og det andet bla. 
også div. hjortevildtgrupper. 
 
Men er da selvfølgelig også medlem for at 
støtte jagten og naturen for både jæger og 
ikke jæger. 

• Jeg er medlem fordi jeg tror på, at sammen 
står vi stærkere. 
Det er efter min mening også vigtigt at 
jægerne taler med én samlet stemme, for 
bedre at blive hørt, for bedre at blive 
forstået og for bedre at kunne komme i mål 
med ønsker for fremtiden. 

• Jeg er jæger 
• Jeg er medlem for at sikre vi har et fælles 

forum, som varetager vores interesser som 
jægere. efter min opfattelse har vi større 
vægt, når vi står sammen.  
Desuden skal man også være medlem for at 
kunne være en del af den lokale jagt 
forening, og den har jeg stor glæde af. 

• For at stå sammen 
• Bl.a. for at sikre en fremtid for jagt i 

danmark fremover. 
• De gør en masse godt for jægerne og 

naturen 



 
 

105 
 

• Som forening er vi mange om udtrykke en 
fæller holdning om natur øg miljø og 
dermed gøre det bedste for vildt og jæger. 

• Fordi det skal vi være, for at være medlem 
på skydebanen. 

• Fællesskab, information, rådgivning og 
hjælp hvid nødvendigt 

• Fordi det er vigtigt at stå sammen 
• For det skal man for at være medlem af 

den lokale jagt forening 
• Jeg er jæger og forventer, at DJF varetager 

jagtens interesser. 
• For at kan få hjælp til spørgsmål og meget 

andet 
• For at stå stærkt for at kæmpe for retten 

til at gå på jagt. Gode kurser. 
• Fordi jeg godt kan li at holde mig 

orienteret om hvad der sker inden for jagt 
• Blad, forsikring 
• Jeg synes det er godt at vi har en fælles 

organisation op mod lovgivningen. 
• For at være orienteret og informeret om 

jagt. 
• Jeg betragter det som en naturlig del at 

væremedlem af en organisation,der kan 
varetage mine interesser i forhold til 
myndigheder og offentligheden. 

• Jeg er jæger 
• Politisk opbakning til jer der påvirker 

politikere-meningsdannere, jægere 
generelt,bladet samt normal høflighed når 
jeg gerne vil benytte skydebane. 

• Forsikring på skydebane, samt en 
forhåbning om påvirkning af politikere samt 
minister 

• For det første får jeg Jægerbladet hver 
måned, med også for at være en del af 
forbundet og støtte et godt formål. 

• jeg mener man skal organisere sig i sin 
interresse 

• Jeg mener, at det er vigtigt at være 
organiseret, så vi som forbund kan få 
maksimal indflydelse på jagtens/miljøets 
fremtid. Jeg synes desuden, at 
medlemsbladet holder forbundets godt 
orienteret om de tiltag der har indflydelse 
på vores jagt 

• Fordi DJ som organisation varetager mine 
interesser. Er ikke aktiv i lokalforeninger 
mv. 

• Da jeg fik jagttegn troede jeg, at et 
medlemskab var et must... 

• Ingen rigtig alternativ 
• Dyrker lerdueskydning. 
• t 

• Støtte til vildtet puljen.  
Og for større/stærkere samarbejde omkring 
det jagtpolitiske samarbejde 

• Jæger 
• Jeg er Jæger af hjerte og mener vi skal 

være organiseret for at jagten kan overleve 
i sin nuværende form. 

• Støtter en god sag, og har mulighed for at 
komme på jagt i diverse jagtforeninger 

• for at være fælles om at varetage jægernes 
interesser 

• Jeg gør gerne et frivilligt stykke arbejde i 
vores lokale jagtforeninger. 

• For at kunne deltage i lokale 
arrangementer 

• Som en naturlig del af at gå   er man  også 
medlem af  Danmarks  Jægerforbund 

• For at være helt ærligt så ved jeg det 
faktisk ikke. Nu har jeg været medlem ved 
jer i 6 år og som almindelig borger og 
jæger har jeg ingen anelse om, hvad i laver 
og hvad det gavner for mig at være 
medlem. 

• Jeg forventer at de repræsentere jægernes 
interesser. 

• Gode medlemsfordele 
• Fordi jeg gerne vil være med i den lokale 

Jagtforening, og så kan jeg se fordelenved 
at have en stærk forhandler af jagtens sag 
med politikere og de andre grønne 
organisationer. 

• For at blive informeret og synes det er 
vigtigt at være en del af en organisation 
der varetager jægerne i Danmark. 

• Informationer om jagt er relevante og 
opdateret 

• For at være med i den lokale forening 
• Bruger naturen 
• For at være medlem af den lokale 

jagtforening 
• God info 
• Mulighed for kurser. 
• Det er jeg fordi, jeg er medlem af en 

jagtforening og går på jagt og DJ 
repræsenterer jægerne i offentlige 
sammenhæng 

• Medlem af flere lokal foreninger. 
• For at støtte foreningen til at lægge pres 

på staten, jagttider, osv 
• grundet fællesskabet 
• Håber DJ arbejder for at forbedre/udvide 

jagten for medlemmer. 
For at modtage bladet. 

• Forsikringsmæssige årsager 
• Bliver forhåbentlig opdateret hvad der rør 

sig nationalt og lokalt. 
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• For at få del i de mange tilbud om jagt 
samt information jeg får gennem DJ 

• Fordi retten til at gå på jagt ikke er en 
selvfølge - Sammen har vi større 
vægt/indflydelse 

• Jeg har siden 1972 været medlem af 
dengang de 2 jagtorganisationer (Dansk 
Jagtforening og Landsjagtforeningen), som 
blev slået sammen til den nuværende 
Danmarks Jægerforbund. Mener at jægere 
bør være organiseret. 

• En interesseorganisation som DJ skal have 
så mange medlemmer som muligt for at 
have indflydelse på alt det der har med 
jagt at gøre -  ellers forsvinder vores 
muligheder for at udøve vor fritidsinteresse 

• Det er det eneste forbund, som jeg kender 
til 

• Jeg regner med at forbundet arbejder for 
at bevare og fremtidssikre en god jagt i DK 
hvad alt det indebærer 

• Des flere-des stærkere 
• Automatisk medlemskab gennem 

jagtforening 
• Når man gennem hele sit liv har gået i 

naturen som jæger og hundeføre. Er det 
helt naturligt at være medlem af 
den/forbund der repræsenterer og 
uddanner 
Jæger. 

• Glimrende medlemsblad og juridisk hjælp, 
ifald det måtte være nødvendigt 

• Jeg sammenligner DJ med NRA. Hvis ikke vi 
har DJ skulle alt skydes med .22 LR og kal. 
20. DJ er med til at fortælle virkeligheden 
til Folketinget og befolkningen. 

• Er aktiv jæger og vil gerne følge med i 
udviklingen. Læser artikler i jagtbladet 

• For at få jægerbladet og for at have en 
organisation i ryggen der tjener jægerens 
sag. 

• I første omgang fordi jeg troede dj var 
jagtens organisation. 

• Sådan er det bare 
• For at komme på jagt og komme på 

riffelskydebane 
• Fordi i hjælper med og styrer slages gang 

ang jagten i Danmark.. 
Og i kommer med masser historier om hvad 
der sker rundtur omkring 

• som engageret naturmand og jæger er det 
jo ganske oplagt og naturligt. 

• Kan ikke løse jagttegn uden 
• jeg er tilfreds med mit medlemskab, på 

grund af den vigtige info man som jæger  
hele tiden modtager. 

• Bladet Jæger samt tradition 
• For at følge med i hvad Danmarks jægere 

foretager sig, samt at få nyheder og 
relevant info om jagt. 

• Pga. det er krav for at være medlem i min 
lokale forening 

• Jeg deltager aktivt i lokale tilbud fra 
jagtforeningerne; feltskydning, 
lerdueskydning, jagthorn, hundetræning, 
jagtsti osv. 
Ellers kan jeg godt lide at læse bladet, men 
det kan jeg også på arbejde. 
Jeg mener også det er vigtigt at være 
organiseret for at få en vægtig stemme i 
det politiske landskab 

• For at bevare jagt i Danmark 
• Jagtbladet, samt være medlem af 

lokalforening 
• Jeg er jæger 
• Fordi jeg mener det er godt at stå sammen  

Men jeg mener også forbundet skal gøre sig 
mere synlig  
Er ved at være træt af at blive med at 
forsvare forbundet jeg mangler noget godt 
en vindersag 

• Mener at  det bør man være når går på 
jagt. 

• Bare fordi 
• Så er jeg medlem i den lokale forening og 

forsikringsdækket 
• Fordi jeg er jæger og blev meldt ind da jeg 

bestod prøven for over 30 år siden. 
• For at følge med 
• Se og holde øje med de ting som sker 

indenfor Jægernes verden. 
• Får altid det nyeste informationer inden for 

jagt 
• Fordi jeg er jæger 
• fordi jeg er jæger 
• Husker at jeg blev det af 'pligt'/venlig 

opfordring. Men i mine 6 år har jeg nydt at 
få indsigt via JÆGER og støtter gerne DJs 
bedrifter i formidlingen af de gode 
jagthistorier, sammenholdet og de 
bæredygtige samt tværfaglige initiativer på 
tværs af sektorer (landbrug, bestyrelses-
kursus, vildt- og naturpleje, politisk 
engagement, unge jægere, m.fl.). 

• Det "fulgte med" da jeg blev meldt ind i 
Skørping Jagtforening :-) 

• For at stå stærkere som forening 
og et godt blad 

• Fællesskab og samarbejde på tværs i hele 
landet og nyheder. 

• For at været opdateret og orienteret om 
hvad der sker i jægerregi. 
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• For at være medlem af den lokale 
jagtforening så jeg kan deltage i råge 
regulering. 

• Endelig fordi det blev man bare da man fik 
jagttegn og senere pga forenings arbejde 

• Mener jægere bør stå sammen for at få 
indflydelse. 

• Det vides ikke helt, men har altid været 
det. 

• Kan deltage i foreningsjagter 
• Fordi jeg er jæger. 
• Det blev jeg som ny jæger. 
• nyheder- hvad der rører sig, opdatere hvad 

sker der med jagten i DK 
• Højmark-Lem jagtforening 6940 

Spiller pharsfoss i Tarm jagtforening. 
• Bladet 
• Danmarks Jægerforbund varetager 

jægernes interesse og dermed mine 
interesser. Det er nødvendigt at have en 
modpol til Ulvetid, Danmarks 
Naturfredningsforening og andre for grønne 
foreninger. Også Miljøstyrelsen, som har for 
meget magt. 

• fordi jeg er naturelsker og lidt jæger 
• For at være med til at bevare jagten i 

Danmark, og det kræver at vi i fællesskab 
kan stå sammen mod dem der vil have 
jagten forbudt. 

• Jeg er medlem af DJ, da jeg mener at vi 
står stærkere i ét stort fællesskab, som 
varetager vores fælles interesse og kærlig 
til jagten i Danmark.  
Derudover er jeg tilmeldt flere 
jagtforeninger pga. lerdueskydning og små 
fællesjagter, som bidrager til en større 
omgangskreds inden for jagt. 

• For at være med i fællesskabet, det er 
derigennem vi har større gennemslagskraft, 
og få info om hvad der rør sig ude omkring i 
DK, men også ude i verden . 

• Talerør til andre foreninger 
• Som jæger er det vigtig med en 

organisation hvor ALLE jægere er medlem, 
for at organisationen kan få størst mulig 
indflydelse for at skabe mest  mulige jagt 
for jægerne 

• Det er for bladet og fordi jeg er kasser i 
Dejbjerg jagtforening 

• Jo flere vi er der en samlet i en forening jo 
bedre over for andre foreninger der ikke 
går ind for jagt eller vil begrænse den. 

• Jagt er min store interesse og støtter 
derfor jægerforbundet 

• Jeg vil gerne støtte op om fornuftig natur 
forvaltning, holdes opdateret på det 
felt,samt selvfølgelig også have bladet. 

• Fordi det at stå sammen i en organisation 
er den eneste vej frem 

• tradition.men lige nu ved jeg ikke hvorfor. 
• For at være medlem af lokalforeninger og 

have del i deres jagt. 
• Jo flere medlemmer vi er , jo mere 

indflydelse har forbundet. 
 
Lidt a la fagforeningen. 

• Jeg føler at DJF varetager mine/vore 
interesser på bedste vis. 

• Fordi det er vigtigt at støtte op om 
foreningen som varetager jægerens 
interesser 

• For at få bladet. 
• fællesskabet og mængden af informationer. 
• Mener at sammenhold er vigtigt, for at få 

politisk gennemslagskraft 
• lokal forenings gode tilbud til medlemmer. 
• Ønsker at være med til at fremme jæger 

interesserne i samfundet samt for det 
sociale samvær med ligesindede 

• at holde sig orienteret om jagten 
• Støtter den lokale jagtforening samt kan 

følge i hvad der sker via jagtbladet Jæger 
• Jeg er jæger og har nu i 50 år været 

medlem. 
• eneste til at varetage jagtens int. i DK 
• man får rigtig mange gode informationer, 

og mange gode indlæg i jagtbladet, elle 
man kan søge på hjemme siden. 

• Høre lidt om hvad der sker på området med 
vildt og jagt nyt 

• Den lokale jagtforening. og for prøverne 
med hundene 

• Fordi jeg mener at vi som Jægere står 
stærkere sammen end hver for sig. Jeg 
ærger mig dog at DJ i hjortevildtdebatten 
ikke ønsker at samarbejde men i stedet 
blot står stejlt på sit. Vi jægere har i 
hjortevildtforvaltningen totalt fejlet og jeg 
synes det er pinligt at vi ikke vil være med 
til at gå forrest for at komme i mål med 
den nationale målsætning, i stedet blot 
bliver ved med at holde fast i at den 
enkelte jæger selv skal afgøre hvad der er 
rimeligt når det gang på gang ses at der er 
så grove overtrædelser af de jagtetiske 
regler. 

• På grund af bladet. 
• For at være medlem af en lokal forening 
• Pga lokal foeningen 
• For at komme jagt 
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• For at stå stærkere 
• For at kunne få med bestemmelse. Vi står 

stærkere sammen 
• For meget reklamer og for lidt jagt stof. I 

bladet.  
For dårlig holdning til ulv i Danmark. 

• fordi det burde være en selvfølge at alle 
som går på jagt er medlem så vi kan bevare 
Jagten på en ansvarlig måde 

• For i gør et stort stykke arbejde 
• vil gerne støtte op om det mandat 

forbundet har i debatten omkring jagt 
• Fordi der er en organation til at varetage 

jægerens interesse 
• DJ kæmper for naturen og alle vi jægeres 

ret til at bruge den på bæredygtig vis. 
• Samlet står vi stærkere ift andre 

organisationer, regeringen, folketing mv. 
• For at støtte jagtens sag i Danmark 
• Godt spørgsmål. Det har jeg ikke noget 

godt svar på. 
• For di jeg er jæger. 
• Fordi der er mange gode interesser i mange 

ting i naturen. 
• Organisering giver muligheder 
• Har været aktiv jæger til for 10 år siden. Er 

kasserer i vores lokale jagtforening. Kan 
godt lide foreningens blad. 

• En interesse gruppe med et bredt og godt 
tilbud 

• Jeg er medlem fordi,at vi står stærkere når 
vi er mange, der har den samme interesse 

• For at modtage Jæger, og for at få adgang 
til jagtforeningens skydepram. 

• Den eneste jagtorganisation i Dk.-Der er 
ingen alternativer 

• Natur varetagelse - jæger ønsker general 
mere natur dvs skov - skrup - søer - jord 
som ikke er landbrugsland - sammehæng 
natur til dyre bedste  
Et arbejdspunkt som jeg personlig bruger 
meget tid og resurser på  
Her kunne danmarks jæger forbund godt 
være mere aktiv - 

• Det er nødvendig at stå sammen og være 
solidarisk blandt jægere, hvis vi skal have 
noget at sige over for myndighederne. Der 
er desværre en tendens til, at "man ved 
bedst" i ministerier og styrelser i 
København og Aarhus, og vi der bor ude 
hvor det sker, bliver ikke hørt, tag f. eks 
hele ulvesagen, Os der skal leve sammen 
med ulven er overhovedet ikke blevet 
hørt!! 
Det er også nødvendig at have et samlet 
organ som varetager jægernes interesser, 

og jeg syntes at mange af vore 
organisationsfolk udfører et godt arbejde, 
jeg har f.eks. haft nogle gode samtaler med 
formanden for det nationale hjortelav, 
Torben Schultz Jensen, som var meget 
interesseret i at høre, hvordan vi forvalter 
kronvildtet i Søby området, syd for 
Herning. 

• Jeg er medlem fordi det er vigtig at vi som 
jægere står sammen, og der er mange 
andre foreninger som arbejder imod 
jægernes interesser. 

• Fordi jeg er medlem af to jagt foreninger, 
gerne vil modtage jæger og anden generel 
information omkring jagt og natur i 
Danmark. 

• For at støtte op omkring et fælles 
jægerforbund 

• For at støtte op i mit lokal jagtforening 
• Fordi jeg er jæger med stort J, og godt kan 

lide at følge med i hvad der sker på 
området. 

• Fordi jeg er en entusiastisk jæger 
• Som medlem, og gennem Danmarks 

Jægerforbund, håber jeg at få indflydelse 
på jagten i Danmark. 

• Jeg er medlem af DJ fordi jeg mener at vi 
har brug for en stærk jagtlig organisation 
som varetager jægernes interesse. 

• For at være en del af fællesskabet og have 
indflydelse 

• Nødvendigt for jagtens fremtid 
• Man står bedst ved at være organiseret 
• Det åbner mange muligheder gode kurser 
• Hyggeligt 
• Sammen er vi stærkest 
• Jeg syntes at DJ er gode til forhandle 

jagttider og gør generelt et godt stykke i 
forhold til at hjælpe de danske jægere. 

• Det er naturligt for mig, når jeg nu er 
jæger i Danmark 

• Fordi jeg er Jæger, men er i tvivl om, 
hvilke fordele jeg får ved at være medlem. 

• Pga den lokale forening, kampen for jagten 
i Danmark og bladet 

• 1.grund: Sammen er vi stærkest. 2.grund 
for at følge med i hvad der sker på jagt og 
våbensiden 

• For at støtte det politiske arbejde 
• Jeg er jæger. 
• Der er tvang, hvis man ønsker at være 

medlem af en lokal jagtforening. 
• Får at følge med i hvad der sker og for 

bladet jæger 
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• Jeg håber og tror at forbundet søger den 
almindelige jægeres interesser, hvilket er 
min begrundelse for at være medlem 

• Lokal jægerforening er medlem 
• Sammen er vi stærkere. Synes generelt at i 

gør et godt stykke arbejde. Ønsker 
personligt mere hjælp i kampen mod 
mårhundene da jeg selv er meget aktiv 
omkring dette. 

• Man får mange gode information 
• jeg vil gerne være med til at støtte de 

tiltag der kommer og være en del af 
fællesskab 

• Jeg ønsker at stå sammen , så vi gør mere 
sammen 

• For at støtte jægernes sag og fordi jægere 
bør stå sammen 

• på grund af jagtbladet og som forenings 
formand 

• For at være opdateret omkring hvad der 
sker politisk indenfor jagt og miljø i den 
Danske natur 

• Danmarks Jægerforbund repræsenterer 
mine interesser. Det er vigtigt, at alle 
jægere er organiseret sammen, for at 
kunne opnå mest mulig indflydelse. 

• Tradition i familien og vil gerne støtte op 
om forbundet 

• Jeg er medlem af flere grunde. Vi er nød til 
at have en organation til at varetage vore 
jagt interesser over for dem der lovgiver, 
således det ikke er de andre grønne 
organationer der kommer til at bestemmer 
om vi må udøve jagt 
og hvordan. 
Det er også stor betydning at vi får forsket, 
lavet undersøgelser og følger vildtets 
tilstand således vi ikke ødlægger jagten 
med for stor afskydning.  m.m. 

• Fordi det er godt at være organiseret 
• Får ikke rigtigt noget ud af mit 

medlemskab. For mig ville det være rigeligt 
at være med i en lokal jægerforening. 
Synes også medlemskabet er for dyrt ift 
hvad jeg forbud af det 

• Det er nødvendige for at deltage i hunde 
sport og skydning 

• Når man er aktiv jæger, så mener jeg at 
det er en selvfølge at man er medlem. 

• Jeg er hovedsageligt medlem af DJ for at 
støtte min lokale jagtforening. Igennem de 
seneste års ballade der har været, specielt 
på diskussionen om kronvildt, har jeg 
gentagende gange overvejet at melde mig 
ud af foreningen, da jeg ikke altid føler at 
det er den almene jægers ønsker og behov 
der bliver kæmpet for. 

• Vel naturligt når man er jæger i Danmark. 
• Jeg er jæger og medlem af en jagtforening 
• Jeg er jæger, derfor er det naturligt at 

være medlem af DJ. 
• Den politiske jagt indflydelse 

Varetagelse af de forskellige jagtformer og 
interesser 

• ved ikke 
• For at holde mig opdateret, læse om ny 

ting og gode historier. 
• Jeg har altid været medlem, og tror også at 

det bliver endnu mere vigtig at stå sammen 
hvis vi skal bevare jagt i Danmark i 
fremtiden hvor der er så mange 
organisationer der vil høres. Så det flere 
medlemmer det stærkere står vi. 

• Fordi jeg er jæger og vil gerne være 
informeret om hvad der sker 

• det er en god forbund 
• sårn er det bare 
• Er medlem, da jeg tror at vi i samlet flok, 

kan gøre den danske natur mere stærk og 
bærerdygtig 

• For at støtte jægerne i politikkens verden 
• Er medlem for at kunne skyde holdskydning 

med mine kammerater 
• For samtidig at være en del af lokal 

jagtforening 
• For at sikre de fremtidige jagtmuligheder 
• For at støtte dem der kæmper for vores 

fælles interesse og hobby 
• Har været medlem siden opstart af DJ, og 

også før den tid i mange år. 
 
Er p.t. registreret som 
mårhundereguleringsjæger i DJ 

• For at følge med i vildtoversigt og læse 
jagtbladet 

• For at støtte fællesskabet og dets 
interesser. 

• Fordi jeg er medlem af en lokal 
jagtforening, og gerne vil holde mig 
orienteret om hvad der sker på området 
(bl.a. nyheder, jagttider osv.) på landsplan 

• For at kort at følge med i hvad der sker i DJ 
- ændringer, politik m.m. 

• De tiltag der bliver gjort for at forbedre 
jagten i dk 
Det politiske arbejde vedr jagt 

• For bladet jæger 
• det er længe siden pas 
• For at holde mig opdateret 
• For at støtte en rigtig god sag 
• Hvis jagtens fremtid i Danmark skal sikres, 

og jægernes interesser både nationalt og 
internationalt overfor såvel myndigheder, 
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politiske beslutningstagere, medier og 
offentlighed i al almindelighed skal kunne 
varetages med vægt og rimelig 
gennemslagskraft, kræver det, at flest 
mulig af Danmarks jægere og 
jagtsympatisører er organiseret i en fælles 
stærk og aktivt interessevaretagende 
organisation! 

• for at få div info 
• Bladet     JÆGER 
• Det bør man være som jæger 
• Har taget jagttegn og vil gå på jagt. Er glad 

for jeres blad, hvor der er meget info. 
vedr. Jagt 

• Jeg er medlem udelukkende af tvang 
• Jeg tror DJ er som en fagforening. De 

varetager de interesser jeg har og kæmper 
for den bedste løsning. Ved at stå sammen 
kan flere ting lade sig gøre og vi sammen 
kan sikre jagten i mange år. 

• For at stå sammen om sagen 
• forsikring 
• Opdatering på jagt. 
• Fordi jeg er øger 
• Af samme årsag som jeg er medlem af en 

fagforening. For at der er nogen der har 
mulighed for at bruge tid på at fremme min 
sag og vedligeholde mine interesser så godt 
det nu kan lade sig gøre. 

• jagt 
• Som en samle skare står man stærkere 
• For at støtte en interesse organisation 
• For at der skal være nogen til at komme 

med jægernes synspunkter og kæmpe 
jægernes sag overfor politikerne og andre 
interesse organisationer. 

• For at støtte den danske natur og fauna 
igennem en aktiv organisation 

• Man bliver opdateret om nye 
tiltag,love.OSV. 

• For at støtte naturen og jagten samt støtte 
op om fastholdelsen af skydebaner i 
Danmark 

• Har været jæger siden 1965 og altid holdt 
"Jagtbladet" 

• Jeg er medlem af lokal jagtforening, og 
dermed også Danmarks Jægerforbund 

• Tradition 
• jeg er 

riffelinstruktør/riffelprøvehjælper.og så er 
jeg jæger 

• Jeg er medlem for at vi sammen står 
stærkere og kan fremme og beholde jagten 
i Danmark. 

• Den eneste måde hvor vores synspunkter 
kan fremføres på en sober måde. 

Det eneste sted hvor der, på en overordnet 
måde arbejdes på at få veluddannede og 
fornuftige jægere. 
 
Generelt jægernes fællesskab og netværk. 

• Syntes det er en god ting at støtte op om 
forbundet 

• Jæger 
• Jagttegn bevæger 
• Jeg vil gerne støtte en organisation der er 

på jægerens side 
• Primært for at støtte jagten i DK og 

udbuddet af kurser som dog godt kunne 
være bedre 

• Det er et godt sted at holde sig orienteret 
om hvad der sker 

• Jeg føler mig mest som medlem af en 
jagtforening som er medlem af DJ 

• Man bør stå sammen som jægere. 
Jægerforbundet taler vores sag. 

• for at støtte det gode arbejde der bliver 
gjort for medlemmerog læse det gode blad 

• Det er en interesse organisation og jeg har 
en interesse i jagt. Så de varetager mine 
interesser. 

• Hej for at styrke jagten i dk. 
• For at være medlem af en jagtforening med 

mulighed for juridisk bistand og kurser 
• Synes det er en pligt som jæger at være 

medlem, men benytter defacto kun 
medlemsbladet 

• Grundet jeg forventer at Danmarks 
Jægerforbund sikrer jagten i Danmark 

• Fordi jeg er jæger. 
• Roskilde. Og. Lejre 
• For at orientere mig om hvad der sker på 

jagtområdet 
• Jeg føler at der bliver gjord meget for 

jægerne og at vi bliver hørt 
• vi er nødt til at være flere og organiserede, 

fordi der er mange der ikke vil jagten. 
• Støtte til en landsdækkende organisation 

som varetager vores interesse. 
• Fordi det er vigtigt at have en forening der 

taler jægernes sag i den offentlige debat. 
• Som jæger bør man være det Dertil 

kommer der det med forsikring etc 
• Som helt ung gik jeg på jagt og der meldte 

jeg mig ind i Landsjagtforeneningen af 1923 
der jo senere blev Danmarks jægerforbund 
jeg går ikke på jagt mere da jeg har skadet 
min skulder men jeg blæser jagthorn .Jeg 
har været medlem siden 1967 og jeg vil 
ikke undvære jæger så selv om jeg er en 
gammel kone så har jeg stadig kontakt til 
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både ruhårsfolk og gode gamle 
jagtkammerater 

• Vi skulle gerne blive stærkere, ved at stå 
sammen i DJ. Nemmere at komme igennem 
med tingene, jo flere vi er. 

• Forsikring 
• For at støtte arbejdet med jagt og natur 
• Større styrke i forbindelse med 

forhandlinger om betingelser for jagt 
udøvelse i DK 

• Så jeg får jagt bladet, og for at få billigere 
medlemskaber på jagt relateret klubber 

• Gennem min lokale jagtforening 
• Noget med 3F og  bange for tæv, hvis jeg 

ikke er medlem 
• Fordi jeg er ved at tage jagttegn 
• Jeg ønsker at være medlem af en forening 

der varetager danske jægeres interesser. 
Herunder at der eksisterer en modvægt til 
de lovændringer der sker for tiden som 
gang på gang indskrænker jægeres frihed 
og muligheder for jagt. Her tænker jeg 
eksempelvis på lovgivning på våbenområdet 
og specielt knivloven. 

• Fællesskab, sammenhold, overordnet 
styring, politiske holdninger 

• Da jeg sidder i bestyrelsen i lokal 
jagtforening så dette er et krav 

• Forbi jeg gerne vil støtte det jagtarbejde 
som DJ laver på mine og andre jægers 
vegne 

• Jeg er rimelig ny i jagt, så det er for at få 
mere viden, m.m. 

• solidaritet 
• Vil gerne være med til at støtte danske 

jægere specielt strand og hav jægere i 
Danmark, yderligere håber jeg at nogle af 
pengene går til at forbedre og optimere 
yngle forholde for de danske havfugle 

• jeg har jagttegn 
• Det skal man være, når man har jagttegn. 
• Der er nogle fordele og så er det et krav 

iht. lokal forening. 
• Jeg deltager i jægerforbundets markprøver 

. 
• Super relevant interesseorganisation godt 

blad m gode artikler 
• jagt og hunde 
• Vigtigt at stå sammen og være medlem af 

den lokale jagtforening 
• På grund af jagtbladet. Og for det arbejde 

der bliver gjort for jagten. 
• Søger viden 
• Jagtbladet og at der er en nogenlunde 

samlende interesseorganisation som taler 
jagtens sag. 

• støtte jagtsagen 
• For at opratholde lov til at gå på jagt, 

ingen jægerforbund ingen jagt. 
• Der skrives om alt.. 
• Sammen hold gør stærk 
• For at støtte op om jagtens muligheder i DK 
• For at holde mig orienteret om hvad der 

sker inden for jagt 
• Jeg har været jæger i en del år og finder at 

den lokale jagtforening gør et fantastisk 
arbejde og at de referere til DJ - det er en 
stærk organisering som gør et godt team 
sammen 

• jeg læser jagtbladet med stor interesse, for 
også at have indflydelse på hvordan jagten 
i Danmark skal være. 

• Jeg er jæger og med i den lokale 
jagtforening. Det er også en god ide, at der 
er en organisation, der varetager jægernes 
interesser og jagt. 
 
Den senere tid har jeg dog noteret mig, at 
formanden har haft behov for at lave 
kløfter mellem jæger og jordejer/landbrug. 
Det synes jeg er ikke blot uheldigt men 
også fordomsfuldt. Vi er mange 
jordejere/landmænd, der også er jægere. 
Og vi tager arbejdet med jord og natur 
alvorligt. Det har faktisk fået mig til at 
overveje min opbakning til jægerforbundet. 

• Fordi jægernes interesser bliver varetaget, 
og på grund af bladet Jæger. 

• Rart med en organisation der varetager ens 
interesser nationalt og internationalt. 
Et sted at kunne stille spørgsmål til og få et 
fornuftigt svar. 

• Nødvendigt med en organisation der 
bidrager med systematisk indhentet viden 
og influerer politiske beslutninger 

• jagtbladet 
• For at følge med hvad der sker omkring jagt 
• En forening 
• Som nyjæger giver det god mening at være 

medlem af Danmarks Jægerforbund, for at 
modtage faglige nyheder, og udforske en ny 
verden. 

• For nyheder om hvad der foregår indenfor 
jagt 

• FOrdi jeg er jærger 
• Synes man skal støtte op omkring 

fællesskabet og jo større organision jo 
bedre er man stillet i min verden. 

• Det er forbundet som - i meget høj grad - 
arbejder for mine interesser som jæger.  
Som pragmatisk og politisk prøver at forene 
de mange forskellige interesser og 
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synspunkter der ER mellem jægere.  Og 
som skriver et hammergodt blad 

• Det skal man da være ellers kan man ikke 
være med i jagtforening 

• Det er den største og mest kendte 
• For at være medlem af en jagtforening. 
• Det er vigtigt at jægerne har en fælles 

stemme i debatten om vores alles natur. 
• Fordi jeg har jagttegn 
• Jæger 
• Jeg vil gerne være en del af fælles skabet 
• Vi står stærkere, når vi står sammen. 
• Det er pga skytteforening og et dejligt jagt 

blad. 
• Jeg er jæger, som det første og har altid 

været vandt til at man skulle være medlem 
af den forening som vil varetage ens 
interesser derfor stadig medlem af en 
fagforening og har været det lige siden min 
læretid. 
Jeg er også markprøvedommer og her er 
medlemskab et krav. 

• Tvunget gennem lokal jagtforening. 
Støtte op om een fælles stemme for de 
danske jægere 

• Helt ærligt så ved jeg det faktisk ikke. 
• Medlem af lokal jagtforening 
• For at støtte op omkring jagtens fortsatte 

berettigelse i DK 
For at have en organisation i ryggen hvis 
uheldet skulle være ude. 
For at have steder at øve skydning. hagl, 
kugle og bue. 

• Læsestof og inspiration  
For at nogle varetager for os jægere 

• Forsikring som instruktør og medlemsblad 
• Deltagelse kurser og uddannelser 

Hjælp og information ved spørgsmål 
Forsikring 

• Har behov for informationer om vildt - 
Jagttider - etc. 

• De gode artikler. Nyheder 
• tradition 
• Det er fordi vi skal stå sammen om at 

bevare vores jagt og natur 
• Det giver større indflydelse når vi står 

sammen. Dertil er det et godt sted at hente 
oplysninger om hvad der er oppe i tiden 

• Mener at kun ved at stå sammen kan vi få 
indflydelse og derigennem bevare jagten i 
Danmark 

• Jo flere vi er samme, jo stærkere står vi. 
Jeg har altid (siden 1964) været medlem og 
har været jæger siden 1959 

• Er ivrig jæger og holder meget af naturen. 

• Fordi at det er vigtigt at jægerne står 
sammen, og der er Danmarks Jægerforbund 
et godt samlingssted, og selvfølgelig ikke at 
glemme alle lokalforeningerne som gør et 
stort stykke arbejde. 

• Bladet 
• For at støtte den interesseorganisation som 

arbejder for gode vilkår for jagten i DK. 
• For at følge med i udviklingen af jægerne i 

Danmark. samt sidste nyt i lovgivningen. 
Det styrker sammenholdet for DJ ved at 
mange står sammen. 

• Jeg er jæger og mener at det er vigtigt at 
der er nogen der arbejder på at gøre jagten 
så god som muligt i Danmark 

• Jeg mener, at alle jægere bør være 
medlem af DJ. Det er DJ der taler jægernes 
sag overfor politikere og offentligheden i 
almindelighed. Det er vigtigt, at vi som 
jægere gennem DJ taler med en stemme. 

• Har en forventning om at DJ vil arbejde for 
jagten også for den"lille jæger" , men det 
sker desværre ikke. 

• Jeg mener, at jeg har været medlem siden 
1968, så jeg fortsætter nok dermed. 

• forsikring 
• Det var helt naturligt da jeg tog jagttegn i 

1981 
• For at bevare muligheden for at kunne gå 

på jagt 
• Primært fordi de er jer der kæmper for 

vores jagttider både nationalt og i EU 
• ja hvorfor?????? 
• Jeg er medlem for at støtte op om jægerne 

i Danmark 
• Sammenhold gør stærk 
• For at støtte den danske jagt som er trængt 

fra flere sider 
• Jeg ønsker at støtte jagtens sag i Danmark. 

Samtidig sætter jeg meget stor pris på 
bladet Jæger. 

• Som jæger falder det helt naturligt at være 
en del af det fællesskab. 

• For at være godt orienteret om hvad der 
sker indenfor jagtverdenen. 

• Forsikring blad 
• Har været med siden jeg fik Jagt tegn for 

Manne år siden og har holdt ved siden.En 
udmærket forening med saglige artikler og 
historier. 

• Bred interesse 
• God organitation 
• Det mener jeg at jeg bør være, og det er 

en tradition, og jeg er det fordi jeg også er 
medlem af en lokal forening. Min datter har 
loge haft glæde af foreningens skydebaner. 
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• For at støtte en god organisation. 
• Jo flere vi er jo mere indflydelse har vi 
• Måske pga. det er en nødvendighed, hvis 

man vil være medlem i den lokale 
jagtforening. 

• Fordi min far er det og jeg synes det vigtigt 
at støtte op om danmarks jægerforbund 

• Synes det er godt og nødvendigt med en 
organisation til at varetage vores 
interesser. 

• det var en naturlig ting for 50 år siden 
• Instruktør i Flugtskydning samt 

jagttegnsundervisning 
• Det ser jeg som jæger som en meget 

naturlig og vigtig ting. Dels at holde sig 
orienteret om nye regler, tiltag, 
jagtinfo/historier og temaer generelt. Og 
så læse de mange gode historier 

• Det er naturligt for mikg at Jæger i DK har 
en fælles orgaisation som er vores talerør 
ud af til. 

• I laver et sobert arbejde. 
• Sammen er vi stærkere med henhold til at 

få lov ændringer igennem i Folketinget 
• Et spændende måneds blad og pga. jagt er 

en meget stor interesse. 
Vil gerne vide hvad der sker indenfor jagten 
i danmark osv. 

• Grundet eventuelle kontakt muligheder  
Eller ser jeg ikke det store udbytte af 
medlemsskabet 

• Er medlem af en jagtforeningen og der 
igennem også medlem af dj  
Jeg får tilsendt et spændene måneds blad 
så jeg altid er opdateret 
Dj giver mig mulighed for at få svar på 
mine evt spørgsmål samt tilgang til en 
jurist 

• For at stå stærkere som forbund og sikre de 
bedste vilkår for de danske jægere. 
Jagtforsikring er også et kæmpe plus. 

• For mig er det helt naturligt i forbindelse 
med erhvervelse af jagttegnet. Dels 
forsikringsmæssigt, men også informativt, 
tilbud om kurser og det at være en del af 
en fælles interessegruppe. 

• For at være bedre repræsenteret overfor 
beslutningstagere og overfor 
offentligheden. Ligeledes for at få tilbudt 
diverse aktiviteter og være med i et 
netværk/interesse fællesskab! 

• Tror at det er vigtigt at jægerne står 
sammen og vil gerne støtte op om de lokale 
jagtforeninger. 

• selvom jeg kun i meget begrænset omfang 
benytter mig af forbundets tilbud, ser jeg 
det som en nødvendighed at jægerne har et 

fælles organ, når vores interesser skal 
varetages, eksempelvis i forhold til 
fastsættelse af jagttider, forslag til 
relevant lovgivning osv. 

• Mener at alle aktive jægere bør være 
medlem, for at styrke sammenholdet og det 
er vigtig i disse miljøtider at Danske jægere 
står sammen og bidrager positiv  til miljøet 
og er med til at give en forståelse for 
denne hobby 

• For at få bladet Jæger, og for at kunne 
være medlem af lokale jagtforeninger. 

• fællesskab gør stærk. 
• For at kunne komme på nogle jagter i 

jagtforeningen 
• Pga. Forsikring på skydebaner og 

medlemsbladet 
• Fordi jeg er jæger i Danmark og det er en 

god måde at få at vide hvad der sker inden 
for jagt i Danmark. 

• For at støtte jagten i Danmark og være 
med til at sikre en bæredygtig jagt for 
fremtidige generationer. 

• For at støtte arbejdet der gøres for os 
jægere og for naturplejen. Det er vigtigt 
for mig at følge med i hvad der rør sig både 
politisk og bestandmæssigt. 

• For at have jagttegn 
• Bladet, forsikring, på sigt også 

lokalforening 
• Havde fundet et dyr som j ringede om ,der 

blev ikke taget hånd om det 
• For at stå sammen og virke som én enhed. 
• Jeg har undervist i jagttegnskursus siden 

1993 og synes det var mest rigtigt at være 
medlem når jeg benyttede jagtforeningens 
faciliteter. 

• For at sikre den sidste nye viden og 
information omkring jagt i Danmark. 
For at være en del af et fællesskab af 
jagtinteresserede der gerne vil dyrke 
interessen på en etisk måde. 

• Som seriøs jæger er man naturligvis 
medlem. Jeg synes, at Danmark 
Jægerforbund gør en virkelig god indsats 
både politisk og informationsmæssigt. 

• Fordi jeg vil være med i et Forum hvor vi 
har jagt som hobby. 

• For at få indblik i hvad der sker ifm. 
Jagtrelaterede emner og for at have et 
talerør der taler jægernes sag 

• Fordi at det skal man for at være med i en 
jagtforening  

• Kæmpen for mest mulig jagt for danske 
jæger 

• Skydninger og Fællesskab 



 
 

114 
 

• Det er et godt blad i sender ud, og jeg 
syntes at jægerforbundet gør en masse 
godt for os jæger. 

• Politik 
Bladet 

• Der kommer et godt blad. 
• Jeg mener at Danmarks jægere er nødt til 

at være organiseret for at beskytte jagten 
som en naturlig del af naturforvaltningen i 
DK. 

• Kraglund 
• For fælles gennemslagskraft 
• Det reprænsenterer jæger i mange 

politiske områder samt tidsskriftet. 
• - For at jægerne skal få politisk 

medindflydelse 
- adgang til skydebaner 
- adgang til hundetræning, jagtmuligheder 
og foredrag i lokalforeningen 

• For nyeste info og hvad der efterhånden 
skal ske med danske jægere.. 

• Pga. forsikringen, samt blive orienteret 
ændringer lovmæssigt for jægere. 

• Politisk indflydelse 
• Jo flere medlemmer jo større politisk 

stemme 
• Er jæger 
• Jeg er medlem fordi jeg synes det er vigtigt 

at jægere står sammen - i er jagtens 
fagforening ;) 

• Jeg ser det naturlig når man er jæger 
• Er kun medlem pga vores lokale 

jagtforening hoved forbundet er ikke for 
den jævne jæger 

• Ny jæger 
• Jeg går lidt på jagt, og vil gerne holde mig 

orienteret om hvad der sker på området. 
• Som nyjæger er det vigtigt at være medlem 

af den landsorganisation som står bag 
jægerne i Danmark, samt hele tide at være 
opdateret på hvad der rører sig på 
området. 

• For at få jagtbladet 
• Jeg er nyjæger og har fået en prøveperiode 

gratis. 
• Sammen opnår vi bedre resultater 
• Fra starten (i Landsjagtforeningen i 1968) 

var det mest det lokale fællesskab, de 
lokale initiativer og foreningsbladet, der 
talte. 
I dag er det lokale fællesskab stadig vigtigt, 
det samme er uddannelsesaktiviteterne, 
men det politiske arbejde får en større og 
større betydning. Det gælder både ift de 
øvrige 'grønne organisationer', politiske 
beslutninger om jagttider og regulering mv, 

samt den generelle samfundsholdning til 
jagten.  
Selv om jeg pt. ikke udgør en aktiv del af 
organisationsarbejdet, ser jeg det som 
meget betydningsfuldt med en stærk 
organisation, og det foruroliger mig med 
det det antal nye, unge jægere, der ikke 
finder det vigtigt at støtte op om DJ. 

• Jeg har taget jagttegn og vil gerne være 
opdateret 

• Medlems bladet 
Forhåbentlig taler jægernes sag overfor 
eks. Myndighederne 

• Solidaritet. Forsikring. 
• Blev meldt ind, og er blevet som medlem 
• For gennem forbundet at fremme jagten i 

Danmark. For at være medlem af 
jagtforening. 

• På godt og ond, har vi jæger på denne 
måde en mulighed for på en bred front, at 
stå sammen. 
Samtidig syntes jeg, at der gives en masse 
informationer - et godt blad m.m. 
Hvis jeg ikke var tilfreds med 
medlemskabet, ville jeg da være godt 
tosset, da jeg 
har været med i en masse år. 
Knæk og bræk 
mvh jens 

• Man er jo jæger 
• Mulighed for jagter i lokal forening samt 

medlemsbladet 
• Vigtigt med fælles interesseorganisation 
• Jeg vil støtte jægerforbundet og min lokale 

jagtforening 
• Fordi jeg er jæger, har været medlem 

siden 1954,65år. 
• Går på jagt i DK og i udlandet. Har to stk 

labrador som jeg stiller i konkurencer og 
som deltager i opsamling 

• Af et par grunde.  
- For at bidrage til, at vi har et fællesskab 
der kæmper for jagten i Danmark - jeg 
tror, at vi sammen står stærkeste. 
- For at deltage i et par jagter med en 
lokaljagtforening (har jeg desværre ikke 
haft tid til endnu, og har også fået noget 
jagt selv siden): 
- For at få rabat på skydeundervisningen 
ved Kalø. 

• Sammen er man stærke, og det er om 
noget nødvendigt i dagens Danmark. 

• Er vild med jagt og natur 
• Som jæger er det utrolig vigtigt at holde sig 

ajour med lovgivningen omkring jagt! 
Jagttider/lokationer, solens gang, 
schweisshunde register osv. 
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• Har været medlem i næsten 45 år, har 
været formand og kreds, regionsmedlem, 
tidligere, er stadig jagttegnsunderviser. Er 
af den overbevisning at foreningen er 
afgørende for jagten fremover. 

• jeg tror og håber foreningen, vil varetage 
vores interesser. 

• Man får meget info gennem DJ, og så er der 
den fælles forsikring 

• For at holde mig orienteret og støtte op om 
en fælles sag. 

• Støtter gerne den  naturpleje i hjælper til 
med 

• Så er man med i lokal forening. 
• Information og interessefællesskab. 
• For at få informationer om jagt og vildt 

pleje. At blive fagligt opdateret i love og 
bekendtgørelser. 

• For at være med i den lokale jagtforening 
• Jeg er medlem af forbundet af følgende 

årsager: 
# artikler i bladet (informative) 
# test af udstyr 
# anekdoter / jagtfortællinger 
# vil gerne støtte en organisation, der gør 
meget for jagt i Danmark 

• For at følge med i nyheder indenfor jagt og 
se test af div. jagtudstyr. 

• Grundet at vi som organisation, sammen 
kan få større indflydelse på våben, vildt og 
naturforvaltning, end hver for sig. 
Samtidig er der god information, kurser 
samt medlemsfordele. 

• for at være en del af fællesskabet 
• tradition 
• Koordinering på landsplan 
• Fordi jeg gerne vil bakke op om jægernes 

fælles sag, så jeg ser Danmarks 
Jægerforbund som en 
interesseorganisation, der varetager mine 
interesser i forhold til myndigheder m.v. 

• Kæmper for jagten til den lille “bonde” 
Alle skal havde mulighed for at gå på jagt 
også vores børn og børnebørn. 
Forsikring gennem kontingent 

• Grundet at jeg går på jagt og har en 
gemerel interesse for naturen. Støtte et 
godt formål. 

• For at få relevante informationer om jagt 
og natur 

• kort fortalt .jo flere vi er jo mere har vi at 
sige 

• For at være i en lokalforening 
• Fælles er vi stærke 
• Jeg mener, at det er nødvendigt at være 

medlem af et forbund, der tager sig af det 

politiske arbejde ift. lovgiverne og taler 
jagtens og jægernes sag i 
vildtforvaltningsrådet, således vi kan have 
mest mulig jagt- 

• Som forening med mange medlemmer, har 
vi en vis pondus over for andre interesse 
organisationer. 
Det er fint at blive opdateret på hvad der 
sker omkring vildt arternes udbredelse og 
antal, samt tilbud (nyjæger) på jagter. 

• Finder det er relevant som jæger, at have 
et organ der kan repræsentere mig såvel 
som ligestillede 

• Fordi jeg er med i en lokal jagtforening 
• Jeger jæger 
• Jeg ser forbundet som en garant for at 

jagten i Danmark bliver forvaltet efter 
jægernes ønsker. Desuden har jeg haft stor 
fornøjelse af at være medlem af vor lokale 
forening. 

• det har jeg været siden før jeg fik jagttegn 
i 1994 
Og har sat i den lokale bestyrelse lige siden 
En rigtig god måde at komme i kontakt med 
andre jagt nørder 

• Fordi jeg er jæger 
• Vi har et godt medlemsblad  og det er godt 

at være godt informeret 
• Det er man jo nærmest tvangsindlagt til 

hvis man vil bruge skydebanerne selvom det 
nok bliver min egen ansvarsforsikring der 
kommer til at betale hvis Jeg kommer til at 
lave en skade 

• For at støtte danske jæger og for at fo info 
• Naturlig del af det at være jæger 
• Fællesskab i jagtforening 
• For at kunne gå på jagt. Og have 

forsikringen, der følger med. 
• Fordi jeg er jæger og gerne vil have 

muligheden for at deltage i forbundets 
arrangementer 

• Det er vigtigt, at jægerne har en samlende 
organ ift. samfundet og myndighederne. 

• FORDI JEG GERNE VIL HAVE JÆGER OG 
FORDI JEG ER MEDLEM AF STILLING 
JAGTFORENING. 

• På grund af forsikringen 
Hunde træning 
Jagtbladet 

• jæger med jagthund som store interesse 
• Fordi forbundet varetager mine interesser 

overfor andre jægere, politikerne og den 
bredde befolkning. Det er vigtigt dette 
gøres rigtigt så vi fortsat kan dyrke vores 
hobby i fremtiden. Desuden er bladet 
Jæger en velkommen gæst i postkassen. 
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• Sammen er vi stærkere mod 
jagtmodstanderne! 

• Jeg synes helt bestemt, at det er vigtigt for 
os danske jægere, at vi samlet set har en 
forening, hvor vi kan vejlede, diskutere 
mm. 

• Fordi jeg ønsker at være en aktiv jæger, 
der tager ansvar for Danmarks natur 

• Jægerbladet og kampen for jagten i Dk. 
• Automatisk medlem, deltaget på 

jagttegnskursus. 
• Pga nyjæger 
• Jeg har lige taget Jagttegn så er automatisk 

medlem. Jeg synes der er meget relevant 
information for jægere på hjemmeside 

• Fordi jeg gerne vil være en del af et større 
fællesskab af jægere. 

• Jagthornsblæser. Deltager i FM 
• Det er vigtigt, at vi jægere har en 

slagkraftig organisation, som kan 
argumentere seriøst i forhold til vore 
politikere i jagt-, natur- og 
våbenspørgsmål.  Men også kan være en 
støtte overfor diverse øvrige myndigheder. 

• Det skal man bare være. 
• 50% tvang 
• For bladet 
• Mange gode ting 
• Det er godt at være medlem af en aktiv 

organisation som varetager medlemmers 
interesser. 

• Der er nogen som har mulighed for og 
adgang til at tale jagtens sag. 

• Jagt bladet og for at støtte den “politiske 
stemme” 

• Fordi jeg er jæger og vil støtte op om 
fællesskabet og derved stå stærkere i 
forhold til evt. Pres ude fra. Samt få info 
omkring hvad der sker omkring jagten i dk 
og udland 

• Jeg er medlem for fællesskab og fordi jeg 
mener at jo større organisation jo større 
indflydelse har man. 

• I forbindelse med jagtforening 
• Jeg elsker at være ude i den frie natur for 

at se på dyrene, og se om man kan være 
heldig at få et stykke af naturen med sig 
hjem. Så DJ var oplagt. 

• Som jægernes fagforening, er det den 
eneste måde at sikre, at vi bliver hørt af 
andre end os selv.  
 
Jeg er ikke enig med alle sager og 
synspunkter, der fremføres, e eller alle 
måder forbundet drives på. Men generelt 

arbejdes der for (den rigtige) jagtens sag, 
på den rigtige måde. 

• Finder det naturligt, da det efter min 
opfattelse er den organisation som jeg som 
jæger vil kunne få den fornødne opbakning 
og viden fra 

• Ellers kan jeg ikke være medlem af den 
lokale jagtforening 

• Som jæger synes jeg det er naturlig at 
være medlem af Danmarks Jærgerforbund 
som arbejder for jagtens sag i Danmark 

• Jeg er jæger. 
• For vedblivende at være orienteret om, 

hvad der er af bevægelser inden for 
området jagt og natur. 
For overhovedet at kunne komme med på 
jagt i foreningen. 
DJ har mange tilbud til medlemmerne og 
det er rart at have mulighed for forskellige 
aktiviteter også selvom jeg ikke benytter 
mig af alle lige nu. 

• for at støtte jagten frem over 
• Forsikring 
• Det er primært for at være informeret om 

jagt, dyr, vildtpleje, våben og lovgivning. 
• Fordi jeg ønsker jægerne også skal være 

forenede, og overordnet tale med én 
stemme. 

• Hej  
Det er rent forsikringsmæssigt. 

• For at styrke jagt sagen i Danmark 
• Jeg kan på ingen måde se at der kan 

undværes et stærkt jægerforbund der er 
medvirkende til at varetage jagtens,og ikke 
mindst naturens formidling,på en god og 
bæredygtig måde. 

• på grund af bladen 
• Jagtnyheder 
• Fordi jeg går på jagt, og gennem forbundet 

laves mange tiltag for vildt og natur. Godt 
kammeratskab. 

• Det betyder, at jeg kan være medlem af de 
lokale foreninger, og der er nyttig viden og 
gode artikler i Jæger. 

• Samme er vi stærke  
• Ville gerne være medlem fordi jo flere jo 

bedre og stærkere står vi. 
• Bladet og forsikringen 
• var medlem af de to andre forbund 
• Syntes at det er naturligt når man går på 

jagt og er medlem af en jagtforening 
• Som jæger er man nød til at være medlem. 
• Det er min pligt når man er jæger, og så får 

vi et godt medlemsblad. 
• for at støtte og for information 
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• Jeg startede med at blive medlem på 
opfordring af min far. Jeg syntes det er et 
super godt magasin der udkommer og læser 
det altid igennem 

• Jeg er medlem, da jeg tror på, at det er 
vigtigt at have en organisation, som kan 
varetage jægernes interesser. 

• Den største platform for jæger her i dk. 
jagtbladet. og så støtter DJ alt jagt og 
natur idk 

• Fordi hvis vi står sammen i et forbund er vi 
stærkere end hvis vi var alene. 

• For at kunne få hjælp hvis der sker et uheld 
og syntes at i gør meget godt for os jæger 

• bladet 
• Fordi man har en bagland bag ved og man 

får den hjælp man har brug for. Man får en 
god hjælp til forening når der er brug får 
det. 

• Vigtigt at vi som jægere står sammen og 
forsøger at opnå en enighed vedr. Bl.a 
vildtforvaltningen. 

• For at få så meget godt jagt vilkår som 
mulig i Danmark 

• Fordi jeg er medlem af 2 jagtforeninger, og 
spiller på jagthorn hvor jeg deltager i FM. 

• Sammenhold gør stærk! 
• Jeg kan godt lide bladet Jæger 
• For at fremme fælles jagtinteresser, 

vildtpleje og miljø 
• Selv om jeg ikke er tilfreds med DJ, er det 

det eneste tale organ for jægere i 
Danmark. 
Jeg ville være mere tilfreds hvis ”den lille 
mand” stemme blev hør. 
De små jagtforeninger, med få medlemmer 
har samme stemme som de store ��� 
hvorfor skal de dårlige bestemme mere end 
dem der kan tiltrække medlemmer? 
I må gerne kontakte mig for en uddybning 
tel. 22757533 

• Forsikring og bladet 
• Fordi jeg tog jagttegn i 2017 og gerne vil 

følge med i hvad der sker, og jeg havde 
stor glæde af jeres app til træning op til 
prøven. 

• For at kunne dyrke flugtskydning og for at 
støtte foreningens arbejde med at sikre 
jægernes vilkår 

• Fordi man får en masse informationer 
• For at få jagtbladet 
• Overvejer om det skal fortsætte 
• For at holde mig orienteret om udviklingen 

inden for jagt og natur. 

• Jeg synes, jeg bør støtte jagtsagen. Jagt 
har tradition i min familie, så det er bare 
sådan, at vi er medlemmer. 

• For at holde mig orienteret om hvad der 
rører sig i jagtlig henseende hele vejen 
rundt. 

• De skriver mange gode aktitler. 
• for at støtte jagten i danmark 
• Jeg har været jæger i mange år og finder 

det naturligt at være medlem af en 
forening, der varetager jægernes 
interesser. 

• Jeg er jæger og går på jagt. Forsikring 
gennem Jer 

• For at få bladet Jæger og fordele af 
medlemstilbud 

• Fordi jeg mener, at det tjener jægerne 
bedst, at være samlet i én organisation, 
der kan varetage alle jægeres fælles 
interesser. 

• Det betyder meget at DJ gor noget for vildt 
og natur 

• Viden, informationer, fællesskab, 
• Får at få nyheder om jagt fra ind og 

udland. 
Tilbud på jagtudstyr 
Gode indlæg fra fagpersoner om jagt, 
våben. 

• For at bladet 
• Er selv jæger og vil gerne følge med i hvad 

der sker inden for jagtværdenen 
• Politisk stemme 
• Dejlig information i hver måned. Gode 

artikler 
• Fordi jeg er jæger, vil gerne holdes 

orinteret om hvad der sker og er glad for 
medlemsbladet. 

• Det skal en jæger være synes jeg 
• Er gjeste jeger i Danmark 2 - 3 ganger i 

året 
• For at kunne være medlem af lokalforening 
• For at få nyheder inden for jagt 
• Det blev jeg da jeg fik jagttegn 
• Synes man som jæger, bør være medlem, 

således man kan påvirke ens eget "jægerliv" 
• For at støtte en organisation der arbejder 

for jagtinteresser, og fordi jeg er aktiv i 
min lokale jagtforening. 

• Det er vigtig at så mange som mulig står 
sammen om de fritidsinteresser man har, 
især hvis man skal råbe politikerne op. 

• For at få en samlet jægerstand som kan 
tale for jægerne i de nødvendige 
sammenhænge. forsikring, jagtbladet mm. 
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• For at styrke jagtens muligheder både 
politisk og rent praktisk gennem et 
fællesskab med ligesindede. 

• sammenhold 
• For at beskytte mig hvis der sker noget gale 

som når jeg kan ikke beskytte mig 
• fordi jeg er medlem af lokal jagtforening 
• Jeg synes at i har nogle god aktiviteter i har 

i jars Jagtforening der for blev jeg medlem 
af Danmarks jægerforbund 

• Er nyjæger. Så erfaring kommer senere. 
Blev medlem i forbindelse med jagttegn 

• Fordi det betyder noget for mig at 
organisationen tager fat på at værne om 
vores dyreliv og fauna 

• Fordi jeg er jæger og vil derfor gerne være 
medlem af et forbund 

• Jeg kan godt lide at læse artikler om 
andres erfaringer og oplevelser. Derudover 
synes jeg det er sjovt at se de nye ting man 
kan købe. 

• Det skal man være efter min mening 
• Fordi jeg har et jagttegn 
• Som jæger gennem 40 år, har jeg været 

medlem næsten siden jeg fik jagttegn og 
det er naturligt at være medlem af en 
interesseorganisation der ikke bare kæmper 
for jagten men også er et væsentlig talerør 
til formidling af jagten, (og så har jeg altid 
sat pris på medlemsbladet :-) ) 

• Det er vigtig at jeg har et talerør i forhold 
til jagt 

• Gennem medlemskab af jagtforening er jeg 
automatisk medlem. Er glad for at modtage 
jagtbladet, selvom tiden tilat få det læst 
ikke altid er der. Sætter stor pris på, at der 
er en interesseorganisation, der varetager 
jægernes interesser og taler vores sag :) 

• Jeg er ny jæger 
• For politisk indflydelse på jagt relevant 

lovgivning. 
• Bladet og de fine artikler 
• For at støtte op om dansk jagt, og de gode 

tilbud der følger med. 
• Primært grundet tilbudene i 

jagtforeningerne og hundearbejdet. 
• jeg har været medlem i mange år og været 

jagtstikordinator i kreds 6, og er nu 
formand i vore forening og jeg syntes jeg 
har været med til at udrette mange ting 
gennem tiden og vil gerne forsætte med 
det. 

• Fordi de gør noget 
• Jeg er medlem og et glad medlem, det 

giver mig som oftest de svar jeg leder efter 
og så er der begyndt at være et strammere 

og seriøst arbejde hos jer og det glæder 
mig utroligt meget og man er begyndt at se 
lidt mere til den lille almindelige jæger og 
de store steder er ligesom sat lidt i 
baggrunden. Dermed ikke sagt at de ikke 
skal være der, da det er dem der bærer 
grundlaget for vores allesammen fælles 
interesse, der var bare en del år hvor alt 
kun drejede sig om de store og deres måde 
at begrænse os små i at have samme glæde 
af de små stykker vi har at dyrke vores 
interesser. Nu mangler vi bare at der bliver 
lukket lidt mere op for jagten på kronvildt 
for det er stadig meget restriktivt og ikke 
til for den lille mand, ej heller at købe sig 
ind på en hjort til afskydning.Så alt i alt er 
jeg et glad medlem for vor organisation. 

• Jeg mener jægerne har rigtig meget brug 
for et talerør,og en organisation til at 
varetage vores jagtlige interesser. 
Det er også af stor betydning at der er et 
godt funderet lokalt foreningsliv, med 
gødet tilbud til medlemmerne. 

• De gør meget for os jægere 
• Medlemsbladet primært og støtte til 

fællesskabet. 
• Pga at jeg er jæger og har været det siden 

jeg var 16. og medlem før 
• Jeg er 79 år, og har været medlem 

Fra jeg fik råd til kontingentet 
• For at kunne deltage i lokal jagtforening 
• Så har jeg muligheden for at skyde lidt 

lerduer og følge lidt med i jagt. Jeg går 
ikke meget på jagt mere, har gjort meget 
som ung 

• Fordi det er vigtigt da i er dem som 
forhandler/kæmper for vores jagt i 
Danmark.  
Fordi der er mange gode kurser samt 
fællesskabet man får. 

• Ser det som en naturlig del af jægerskabet, 
og for at støtte lokalforeninger 

• Jeg mener at alle der jæger i Danmark bør 
være medlem  
Ligeledes skulle det også være Jæger som 
opkræver jagttegns afgift så både 
medlemskab af jæger samt jagttegnet blev 
opkrævet på en betaling 

• Det er rart at være opdateret 
• For at jagten får optimale forhold i 

Danmark. For at sikre jeg stadig kan gå på 
prøve og jagt med min stående hunde. 

• ellers kan jeg ikke deltage i aktiviteter 
• for at støtte jagten. 
• Pga bladet m.m. 
• Vigtigt at stå sammen 
• Som jæger bør man være medlem 
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• Var “tvunget” efter jagtprøven. 
• Som jæger er det naturligt at støtte op om 

DJ, få nyt om jagten og våben mm. 
• Hører sig til som jæger i DK 
• Vi er nødt at have et fællesskab til 

varetage vores interesser 
• For at blive bedre som jæger, og have et 

bagland med informationer eller hjælp hvis 
det skulle blive nødvendigt 

• Af flere grunde: 
Ønsker at støtte bevarelse af jagt generelt 
Nødvendigt med et samlet talerør og 
interesseorganisation for jægere 
 
Forbundet tilvejebringer og formidler 
internt og eksternt viden om jagt 
 
Kan få kvalificeret service på forskellige 
områder 

• Appen “Jæger” 
Og “Jæger” Bladet 

• For at få jagt bladet 
• Følger med i, hvad det rør sig 
• Medlemskab af lokal jagtforening og bladet 
• for det er den beste måde at få de sidste 

nyheder på . 
• er jæger 
• Som aktiv jæger kan man hente nødvendig 

viden 
• Fordi jeg mener at jægerne bør stå 

sammen, og fordi jeg er glad for min lokale 
forening 

• blad og lokal klubben 
• Det er stort set den eneste organisation der 

prøver at gøre noget godt for jagten og 
jægere i danmark 

• Pga forsikring til jagtfelt skydninger 
• Fordi jeg er jæger 
• Jeg tror på jo flere medlemmer vi er, jo 

bedre mulighed har vi for at få indflydelse 
på jagten i Danmark 

• Hundetræning 
• For at støtte op om forbundet og følge med 

i hvad der sker med jagten. 
• Der er mange nyttige oplysninger jeg som 

medlem kan få glæde af/gøre brug af.  
Og et godt blad forøvrigt 

• Primært for organisationen og bladets skyld 
• Fordi det er nødvendigt, hvis jægerne 

overhovedet skal blive hørt 
• Vigtigt af jægere står sammen - jo flere jo 

stærkere - 
• Er generelt medlem fordi forbundet stødter 

mange gode tiltag. 
• For at støtte op om den danske jagt 

• Aktiv jæger og friluftsmenneske. 
Ser forbundet varetager mine interesser 
gennem politisk arbejde såvel lokalt, 
regionalt og statsligt 

• Fordi jeg er med i en jagtforening 
• Hej 

Fordi jeg spiller jagt horn og for at stille op 
til FM skal jeg være medlem. 
Jeg har spillet i snart 20 år. 

• Da jeg er nyjæger, vil jeg gerne se hvad I 
kan tilbyde 

• Jeg har jagttegn og er dermed forsikret. 
Desuden får jeg Jeres fremragende blad 

• Jeg er nyjæger og har lige fået jagtteg for 
ca 4 mdr. siden og meldte mig dengang ind 
i Danmarks Jægerforbund. 

• For at få jæger 
• Overordnet mener jeg at man bør være 

medlem. 
Men også fordi jeg ikke kun kan være 
medlem i en lokal jagtforening, uden det 
bliver dyre i medlems betaling 
Og så mener jeg i øvrigt at vi bør gøre 
fælles front mod det hysteri og den 
dyremidshandling, der følger i kølvandet på 
at Danmark, og dermed D J F, har 
radifiseret en total fredning af ulven. 

• Interesse for våben og skydning 
• For at have mulighed for at få indflydelse 

på jagten i Danmark. 
• For at få magasinet Jæger. 
• For og få jagtbladet 
• Det er et godt medlemsblad med gode 

artikler 
• var i 1923  og  dansk jagt 
• Tradition 
• At være jæger er en kombination af at gå 

på jagt ,være naturplejer ,oplære nye 
jægere til at følge de gamle traditioner for 
jagt og ikke bare tage et lynkursus , købe 
en bøsse og så ud og skyde. At være jager 
er at opfostre en jagthund som bliver din 
ven og jagt kammarat hvor i deles om 
glæderne ved at på aftentræk ,stå for på 
en god klapjagt ed gode kammarater of 
følge de traditioner som har eksisteret i 
flere hundrede år for  nobel jagt. 

• Pga mit jagttegn 
• For fællesskabet blandt jægere - DJ 

arbejde for forholdene for jægere 
• Som jæger, synes jeg det er naturligt at 

følge med i hvad der sker derude i naturen 
og hvad der kommer af nye produkter og 
tiltag i det hele taget. 
Her er medlemskabet af Danmarks 
Jægerforbund og i særdeleshed 
medlemsbladet Jæger et stort bidrag. 
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• har været det sidende mit 16. år, og er i 
dag 64. 

• For at deltage i hundetræning. 
Medlemsblad 
Og mulighed for skydebane. 

• Seriøs forening og vigtig at vi som jægere 
og naturbrugere står sammen i forhold til 
omverden. DJF har et fornuftig natursyn. 

• Fordi det er den eneste 
interesseorganisation for jægere 

• 1) For at støtte det politiske arbejde, som 
Jægerforbundet udfører i først og fremmest 
Vildtforvaltningsrådet. 
2) Medlemsskabet af den lokale 
jagtforening. 
3) Medlemsbladet og hjemmesiden. 

• Jeg opfatter Danmarks jægerforbund som 
jægernes talerør og derfor mener jeg at 
det er vigtigt at støtte. 
Endvidere for jeg gode informationer og 
historier via bladet 

• for bladet skyld og rabatten 
• Organisering af jægerne i Danmark. 

Uddannelse og erfaringsudveksling. 
Fællesskab og netværk. 

• For at støtte jagtes sag i Danmark 
• For at støtte en forening der arbejder for 

skytter og jægere 
• Grundet forsikringen og medlemsbladet 
• Har været medlem i ca 48 år , som jæger 

bør man være medlem 
• Masser af gode Arr.hvor venlige frivillige 

arb rø-- ud af bukserne 
 
Vigtigst af alt, at vi står sammen om jagten 
med alt hvad det indebærer, ellers bliver vi 
løbet overende. 

• Jeg er kasserer i Stenlile Jagtforening 
• Min far var jæger og jeg fik jagttegn da jeg 

var 16 ( i 1964  ) 
• Jeg er riffel instruktør 
• Fordi det er nødvendigt at Jægerne kan 

tale med stor vægt i VFR samt være 
troværdige naturforvaltere. 

• For at få bladet 
• Være en del af fællesskabet. Håber DJ vil 

“tale” for så mange jægere som muligt. 
vi er/kan ikke alle være enige. Men jo 
større vi er samlet, jo mere må/vil vi blive 
set og hørt 

• Det er altafgørende for jagtens fremtid I 
Danmark, at vi jægere står sammen I et 
fælles forbund så vi selv er med til at 
påvirke fremtidens jagt/jagtpolitik. 

• Dansk jægerforbund har altid være gode til 
at vise flaget på dyreskure og andre steder, 

og da jeg tog jagttegn fik jeg 1 år gratis, og 
er derefter blevet hængende 

• For at støtte dansk jagt 
• For at få nyheder, viden og mulighed for at 

deltage i arrangementer 
• Et fælleskab for jægere med focus på 

beskyttelse af vor natur, og eksistens i 
samfundet 

• Fordi det er en god organisation som gør 
meget for de danske jægere 

• Kom ind via jagttegns kursus 
• For at støtte jagten i Danmark 
• For at få jagtbladet 
• Tjae, ved det enligt ikke. 
• for at kunne skyde turnerings skydning og 

for at være med i en jagt forening 
• En ting fra gammel tid at det var man bare 
• for at være med i sammenholdet 
• jeg er medlem af Danmarks Jægerforbund 

for at sikre at vi får en bæredygtig jagt her 
i Danmark og i udlandet, og jo flere vi kan 
stå sammen jo bedre bliver man hørt, samt 
hvis man har brug for råd, kan man 
henvende sig til Danmarks Jægerforbund og 
få den viden man mangler der, samt at 
komme på nogle kursuser, desværre ligger 
mange af disse på Kalø og jeg bor på 
sjælland, men jeg kører med gælde til 
Kalø, jeg underviser på 5 år som 
jagttegnsunderviser og har også taget 
beviset frivillig jagtprøvecensor som jeg 
også har gjort i 5 år og så er jeg 
flugtskydningsinstruktør. og så er det altid 
dejligt at møde nye mennesker i jagtens 
tegn. 

• Det er jeg for at støtte op om nye tiltag der 
kommer vildtforvaltning til gode 

• ..fik medlemsskab, da jeg tog jagttegn for 
nogle år siden.. Jeg er ikke jagt-politisk 
aktiv, men kan se formålet med en samlet 
stemme.. 
 
Mine interesser er jagt / revir pleje / 
fiskeri / naturliv / motion / hund.. AT 
VÆRE I NATUREN OG NYDE DEN.. med de 
praktiske forberedelser det nu kræver.. 
Så længe DJ kan bidrage til dette er jeg 
også et muligt medlem 

• Jeg er jæger og vil gerne støtte vores 
fælles mål 

• når man har jagttegn bør man være 
medlem og få de sidste nyheder, 

• Startede på jagttegn og kunne få 1. År 
gratis.  
Syntes det er et god blad med mange gode 
artikler, og bliver opdateret omkring hvad 
der sker gennem mails der bliver sendt.  
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Endnu har jeg ikke haft deltaget i nogle 
kurser gennem forbundet, men det kunne 
meget vel ske på sigt. 

• er Jæger  og vil læse om nogle gode 
artikler 

• For at kunne deltage i fm i jagthorn 
• Fordi sammenhold gør stærkere 
• Fordi jeg gå på jagt 

jeg få mange gode nyheder 
• Når man går på jagt bør bare være 

medlem, så hvis der kommer nye regler er 
der et sted hvor dette kan læses 

• For at få gode tilbud til butikker og jagt 
ture. 

• For at få bladet 
For at stå sammen med ligesindede 

• Eneste organisatin 
• Som jærger syntes jeg man skal støtte den 

organisation der taler ens sag 
• SOM JÆGER OG HUNDEMAND ER DET 

VIGTIGT AT FORSØG AT PÅVIRKE POLITISK. 
FOR AT MODTAGE DIVERSE NYHEDSBREVE. 

• Fordi jeg kan deltage i hundeprøver 
• Der arbejdes for at bevare jagt 
• Jeg er stadig nybegynder efter 5 år men 

mangler stadig viden 
• Fordi jeg har taget jagttegn og regner med 

at i har og kan få politisk indflydelse til 
gavn for jægerfolket 

• For at stå sammen, så vi har større 
gennemslags kraft, 

• Godt jagtblad 
• Det er et krav fra det konsortie jeg er 

medlem af. 
• Pga lokal jagtforening 
• Jeg mener at det er vigtigt at være medlem 

for at deltage i fællesskabet og for at have 
mulighed for at få indflydelse gennem 
forbundet. det er også den eneste måde 
jeg kan holde mig orienteret om, hvad der 
sker for/med Dansk jagt og om hvilke 
politiske vinde der har betydning for det. 

• god blad med mange gode informationer og 
atikler.div rabatter. 

• For at have blive hørt som jæger 
• Så jeg kan følge med i nye jagtregler / 

jagthistorier/opleverlser 
• Jeg vil gerne følge med i udviklingen i 

dansk jagt, og så er jeg glad for jagt 
bladet. 

• fællesskab samt sikre jagt i danmark 
• Det bør man efter min mening være, når 

man er jæger. 
• Forsikring, jagtblad, lobbyarbejde 

• Jagtbladet. 
Lokalforening.  
Nyheder. 

• Det er et godt medlemsblad som jeg læser 
med stor glæde. 
Jægerforbundet varetager jægernes 
interesser over for andre organisationer. 
Sammenholdet bliver mere og mere 
nødvendigt. 

• Fordi jagten kræver der står en 
organisation bag 

• Jeg er aktiv jæger og læser jæger med stor 
iver. 

• Fordi det er man bare som jæger 
• Pga. rågeregulering i jagtforeningen 
• fordi sammen står man stærker overfor 

lovgiveningen. 
Og så modtage vi et godt medlems blad. 

• Medlemsbladet, og støtter forbundets 
arbejde med hunde og skydning 

• Jagtblad 
• Håber at være med til at give alle jægere 

en platform og et antal som kan påvirke 
politikere i den jagtlige retning samt holde 
modspillerne til jagt lidt i ave. 

• Sammenhold oplysninger blandt 
medlemmer 

• Jeg er lige blevet jæger :) 
• Råd og vejledning. 

Godt medlemsblad. 
• Jagtblad 
• Fælles sag for alle jægere 
• Er vi mange kan vi påvirke 
• For at sikre jagten i Danmark 
• For et organiseret medlemskab, som kan 

virke som et talerør for jægerne. Som kan 
have indflydelse politisk. Og for at dele 
fælles viden. 

• Er medlem af en jagtforening under DJ 
• Det er vigtigt for mig, at vi er en 

organisation, som står sammen  
og har en fælles holdning ud af til. Det 
bliver ikke nemmere at 
være jæger i fremtiden, så eneste 
mulighed for at blive hørt er 
talen igennem en helt forbund. 

• Har været medlem siden jeg fik Jagttegn 
som 16 årig. Der hed det godtnok 
Lansjagtforening af 1928. Ikke sikker på 
årstallet   
Ikke enig i alt, men sammen er vi stærkere, 
når det gælder jagtens fremtid. 

• fordi jeg som ungt menneske blev medlem 
af stentrup jagtforening,og det var en 
selvfølge at være medelem af Djf,og det er 
vel godt 50 år siden. 
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• For at holde sig opdateret, syntes også det 
er et godt blad. 

• Jagtbladet, og for at få relevant info om 
jagt. 

• Følge jagttider, love og regler 
• For at kunne deltage i prøver med min 

hund 
• Det fine blad Jæger, foreningens politiske 

arbejde, kursusaktiviteterne. 
• gudbjerg og omegens jagtforening 
• Det har jeg været siden jeg fik jagttegn. Er 

glad for at læse bladet Jæger. 
• For at blive opdateret på regler og nyheder 

inden for jagtverdenen. 
• Det er den eneste samlede organisation, 

som taler jægernes sag. 
For at kunne gå på DJ´s udbudte 
markprøver for stående hunde 

• Godt med nyheder, temaer, fif, generelt en 
god informationskilde. Vigtigt med en 
interesseorganisation som varetager 
jægernes interesser og holder fast i at 
naturen er en ressource som skal beskyttes 
samtidigt med at den skal bruges. 

• det er et tvunget krav når man skal være 
riffelinstruktør i min forening 

• 1. For at få bladet og adgang til elektronisk 
blad. 
2. Fordi jeg håber forbundet kan tale vores 
sag, mere og udvidet jagttider, på især 
fuglevildt. 

• Synes det er vigtigt at støtte op om et 
forbund der varetager mine interesser. 

• Pgr riffeler 
• Vi er nød til at stå sammen som jægere.  

DJ er vores fagforening. 
• Kurser og alt det andet 
• Fordi je er jæger 
• For at være medlem af lokal foreningen 
• de har et godt blad og lokalforeningen har 

en lille flugtskydningsbane 
• Jeg var medlem af Dansk 

Strandjagtforenings hovedbestyrelse under 
sammenlægningen. 

• Fordi jeg synes det giver mening at have en 
stærk interesseorganisation, og ikke mindst 
et stærkt fællesskab i ryggen. 

• DJ er min interesseorganisation som jæger 
• Generelt god til at få jagtbeskrivelser ud til 

forbrugerne 
• Trykhed, viden om jagttider, hjælp hvis 

jagt ulykken skulle ske. 
• Fordi jeg mener at det bør man være 
• Generelt for at støtte op om et fællesskab, 

så man bla. politisk m.m. står stærkere. 

• Ikke andre til at vare mine jagtlige 
interesser. 

• For at have en lille smule indflydelse på 
fremtidens jagt 

• Vi er stærkere når vi er sammen 
• Fordi jeg er jæger 
• Bladet Interessante artikler. 
• Min skytteforening er medlem af DJ 
• For at få jagtbladet 
• Den umiddelbare grund er aktiviteterne i 

min lokale jagtforening, hvor der er et 
fremragende fællesskab. Men jeg synes 
også at det er ernormt vigtigt at vi som 
jægere står sammen og har et stærkt og 
professionelt udtryk til resten af 
befolkningen. Og især at vi er en stor grøn 
organisation, der har pondus til at præge 
debatten og politikere 

• Det blev jeg da jeg tog jagttegn, så det er 
bare fortsat. Bladet er godt. 

• er medlem af forening under dj, på grund 
af at jeg ikke selv har jagt men ønsker at 
deltage i foreningens forskellige aktiviteter 

• Få ny viden. 
• Jeg er kommet ind i en familie hvor alle går 

på jagt og derfor tog jeg selv jagttegn for 
et par år siden og er derfor medlem af DJ, 
samt jeg og min mand nyder at læse 
medlemsbladet. 

• PT udelukkende pga. at Svendborg 
jagtforening er en fantastisk engageret, og 
venlig forening, at være i som medlem. 
Uden denne forening var jeg aldrig blevet 
medlem af DJF igen! sekundært, fordi der i 
øjeblikket er takter, i retning af en 
demokratisering, og dermed sikkert også en 
effektivisering, af DJF. (ET MEDLEM, EN 
STEMME) 

• Jeg er formand og medlem af Thurø 
Jagtfirening, Dj gør et rigtig fint stykke 
arbejde 

• For mange reklamer 
• Jeg er medlem af mange grunde , men kort 

beskrevet bla  Få nyheder og information 
jeg ellers ikke ville få læst 

• P.g.a. om eventuelle nyhedder angående 
lovgivning samt erfaringer fra andre jægere 

• jeg tænker man bør støtte om en 
organisatition der arbejder for jagt i DK 

• For at deltage i nogle 
forbundsmesterskaber og for at støtte 
jagten 

• For at støtte op omkring jagten og de folk 
der arbejde på at vi får lov til gå på jagt 
fremover. 

• Det er jeg ikke klar på 
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• går på jagt med min jagthund, men er ikke 
jæger. Er ved at uddanne mig til 
jagthundeinstruktør og kommer til at 
arbejde frivilligt som instruktør fra 2020 i 
en jagtforening. 

• PÅ grund aflokalforeningesaktiviteter 
• På grund af hunde arbejde i dj og den 

lokale jagtforening 
• Frem for at, vi må stå sammen for at blive 

taget seriøst når der forhandles jagttider 
etc. 

• Nyjæger 
• På grund af sammenholdet og aktiviteter 
• Det blev jeg automatisk ifbm jægerkursus. 
• Blev meldt ind i forbindelse med at jeg tog 

jagttegn. 
• fordi jeg lige har taget jagttegn . og 

tænker at dansk jægerforbund er et godt 
sted at starte som ny jæger 

• Jeg er medlem fordi jeg ved at dansk 
jægerforbund gør en kæmpe forskel for 
flora og fauna i Danmark. Jeg ser det kun 
naturligt at hvis man har jagttegn, ønsker 
at gå på jagt, og man gerne vil efterlade en 
sund natur til alle, så det vigtigt at støtte 
DJF. Så det er derfor jeg er medlem. 

• Fordi jeg blev medlem af en jagtforening 
• På grund af sammenhold 
• Jeg har jagttegn og derudover synes jeg at 

jeg får god viden omkring jagt og natur 
generelt via jeres facebook side 

• fordi jeg går meget på jagt og ønsker at 
følge med i udviklingen omklring jagt, 
lovgivning omkring nye tiltag og regl 
ændringer og fordi jeg ønsker at være med 
til at præge udviklingen og skabe et godt ry 
omkring jagt og jægere som jeg syntes har 
lidt før i tiden under et blakket ry 

• Jeg tog jagttegn som 16 årig. Herefter var 
det en kamp som kvinde at finde nogle at 
gå på jagt med. 
Jeg er forblevet medlem af Dansk 
jægerforbund, på trods af aldrig at have 
haft mulighed for at bruge mit jagttegn, 
fordi jeg gerne vil støtte foreningen - og 
håber at der en dag er en mulighed for at 
jeg kan komme på jagt. 

• Kun fordi det kræves for at være medlem 
af lokalforeningerne. 

• Fordi jeg kunne få det gratis det første år. 
• Fordi jeg gerne vil bakke op om at vi står 

stærkt sammen. Sådan at vi kan få mest 
muligt indflydelse når jagten skal 
fremmes/bevares 

• Medlemskab pga medlemskab af 
jagtforening 

• Helgenæssogns Jagforening og Mols Rønde 
Jagtforening. 

• Jeg mener at det er vigtigt at støtte op 
jagten og dens betingelser i dk, sammen 
står vi stærkt... 

• Det var oprindeligt lidt pr automatik. Da 
jeg tog jagttegn, fik jeg det indtryk, at det 
var obligatorisk at være medlem for lovligt 
at kunne gå på jagt. 

• Informationen 
Oplevelser  
Jo flere man er jo lettere er det at få noget 
gennem  
Tryghed 

• Ellers kan man ikke være med  
I ELsegårde jagtforening. 

• Som jæger og ny jæger er det rart med en 
orgination som taler og samler dine 
intetesder 

• Overordnet set:  Jo flere medlemmer vi er 
jo større er muligheden for at blive hørt. 
Medbemsbladet 

• Jagt og hunde er en stor del af mit liv 
• Er nyjæger, og fik det anbefalet. En 

fornuftig ting at bakke op om. 
• for at være organisere 
• for at støtte jagten og jagtens sag 
• Får god info + viden gennem bladet og div. 

kurser. 
• Jeg vil gerne bakke op omkring em 

orgaisatione der arbejder for jagtens 
fremtid, og for at jeg fortsat kan udøve min 
hobby. 

• For at få info, og for at støtte det arbejde, 
der gøres fra Forbundets side. 

• Det er vigtigt at have et fællesorgan 
• Fordi organiserede jægere står for 

ansvarsfuld jagt, frihed under ansvar og 
uddannet, sikker jagt. Dyrenes velfærd 
sikres ved god forvaltning. 

• Det er jeg fordi jeg syntes det er vigtigt. At 
vi sammen kan arbejde for jagten i 
Danmark. I min optik giver det ikke mening 
og stå udenfor fællesskabet. Det er 
betydeligt nemmere at blive hørt når vi er 
mange der står sammen. 

• For at følge mine interesse for jagt og 
natur 

• Her er der et forum, hvor man bliver 
bibragt hvad der sker i jægerkredse. Som 
nyjæger kan det være svært at finde sine 
egne "ben" at stå på, at finde sig en 
platform holdningsmæssigt. 

• Man skal følge med i det nye der kommer 
• Som medlem af jagtudvalget i Elsegårde 

Jagtforening, har jeg ved flere lejligheder 
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henvendt mig til DJ, og fået råd og 
vejledning. 
Endvidere har vi været på hagl skyde kursus 
på DJs bane  ved Kalø. 
Altid mødt et meget kompetent personale. 

• Det er stærkere at være flere. 
Godt medlemsblad. 
Gode aktiviteter i DJ regi. 
Altid let at finde jagtrelatdret information 

• For opdatering om diverse forhold 
vedrørende jagt. 
For i samlet flok at kæmpe for rimelige 
vilkår for fortsat jagt i DK. 

• Det er vigtigt at vi har et organ der kan tale 
jægernes sag. 

• Jo flere vi er, jo stærkere står vi over for 
myndigheder. 

• fordi jeg regner med at det er en 
organisation der varetager den almindelige 
jægers interesser både med hensyn til 
vildtet og det øvrige samfund 

• For at Jægere kan have en fælles front. 
• Jeg har været medlem siden 1961 

Landsjagtforeningen af 1923,som kom til at 
hede Danmarks Jægerforbund sammen med 
de to andre 
jagtorganitioner Dansk Jagtforening og 
Dansk Strandjagtforening. Jeg er overbevist 
om at jo flere der er organiseret i 
Danmarks Jægerforbund jo nemmer har vi 
ved at bevare en bæredygtig jagt i 
Danmark. 

• Jeg er ivrig jæger og har brug for et forum, 
hvor interessen kan deles. 

• eneste måde jægerne får indflydelse .  
arrangementer i DJ regi 

• muligheden for at bruge skydebaner,  
for at styrke jagten i Danmark, 
muligheden for at trække på fag personale 
hos DJ. 

• Det er jeg på grund af at der er et sted og 
rette henvendelse til hvis der er nogle 
problemer ang jagt 

• Har primært brug for  medlemskabet  
for deltagelse på prøver for stående 
jagthunde. 

• Det har fordele og et godt blad 
• Politisk indflydelse på forbundsniveau og 

lokal forankring i forening. 
• Fordi det er vigtigt at være opdateret på 

viden indenfor jagt - eks. udvikling i 
vildtbestande, vildtpleje og vildtregulering. 
Samtidig giver det mulighed for at holde sig 
ajour ift fagligt nivaeu (har taget 
skydeinstruktøruddannelse (hagl)) endelig 
er der mange gode historier og interessante 
artikler i Jægerbladet. 

• jeg vil heller kunne nøjes med at være 
medlem af en lokal jagtforening 

• Jeg synes det er vigtigt at bakke op om det 
vigtiste talerør, vi jægere har. Ved at stå 
sammen, har vi som jægere større 
mulighed for at ha' indflydelse på jagtens 
udfoldelse - og muligheder. "Jagt" er 
presset fra flere sider af organisationer 
med mange flere medlemmer end DJ - 
derfor synes jeg det er vigtigt, at flest 
mulig er medlem. 

• Det er vigtigt at være med hvor der 
arbejdes for ens interesser. 

• sammenhold 
• For at der er nogle der taler jagtens sag 
• Tradition, det burde være af stor betydning 

at der er mange medlemmer for at vores 
sag tale med tyngde. 

• Vi er stærkest når vi står sammen. Jo flere 
vi er des større indflydelse får vi på de 
beslutninger der vedr. jagt. 

• Være opdateret og få medlemsnyt 
• Jægerforbundet har en seriøs og 

grundlæggende viden om jagt og natur og 
behandler og disse emner med stor respekt 

• Få valid information om jagt, natur og 
våben. DJ er min talerør på påvirkning aft 
jagtinteresser 

• For at få bladet, en stemme overfor 
politikere. 

• Det er bedste alternativ til at præge jagt i 
den rigtige retning 

• Jeg vil gerne støtte et forbund, der 
arbejder for medlemmerne ved at varetage 
jagtens interesser gennem mere natur og 
mere jagt - sammen. 
Jeg er medlem for at kunne tillade mig at 
have en holdning til, hvordan DJ gør det 
bedst, og for at kunne benytte mig at de 
mange gode tilbud indenfor f.eks. 
uddannelse. 

• Jeg er jæger og synes, jeg bør være 
organiseret 

• Forsikring og hvad det indebærer 
• Jeg er medlem fordi jeg gerne vil være 

opdateret på arrangementer, love og regler 
og udstyr. 

• Når vi står sammen, er vi stærkere 
• Jeg er medlem for at sikre at Jagt og 

Jægeres interesser bliver varetaget 
fornuftigt når der skal træffes beslutninger 
vedr. Natur Miljø og Fredning 

• Fordi det er en forudsætning for at være 
medlem at min lokalforening 

• Er lokal medlem af jagt og skydebanen 
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• fordi sammen kan vi gøre mere for jagt og 
naturpleje 

• Medlemsblad og aktiviteter 
• Mener det er vigtigt at være medlem af en 

forening som støtter op om jagten i DK. 
• Det har jeg været siden jeg blev jæger og 

ikke tænkt mere over det. 
• Fordi jagt er min hobbi og min leve stil 
• Jeg ved faktisk ikke helt hvad i kam tilbyde 

udover råd og forsikring. Jeg er medlem 
fordi jeg ved at jeg kan ringe til her hvis 
jeg er i problemer også at der er en 
forsikring igennem jer som medlem 

• Jeg er medlem af Danmarks jægerforbund 
for at få informationer om jagt i Danmark 
og  
for at kunne deltage i jeres arrangementer 

• mest for bladest skyld 
• gode informationer 
• Jo flere vi er, jo større stemme har vi. 
• Jeg kan godt se det gode og vigtige job som 

Dj laver for jægere, vild og land.  
De informationer som jeg har søgt ind til 
nu, har været meget godt tilgængelig, og 
det har jeg været glad for. 
Jeg vil også støtte dem som støtter andre 
til at blive bedre. Fx i gennem deres mange 
forskellige kursus som er tingelgenlig. 

• For at kunne være medlem af min 
jagtforening. 

• 1. For at have et talerør, der kan tale 
jagtens sag overfor beslutningstagere på 
alle niveauer. 
2. Kursusudbyder. 
3. Initiere videnskabelige undersøgelser af 
jagtrelateret flora og fauna. 
4. Formidling af ovenstående til 
medlemmerne i jagtbladet. 
5. Jagthundetræning. 

• Fordi vi står stærkest hvis vi viser 
sammenhold i forhold til jagtens fremtid 

• X 
• for at få nyheder omkring jagt i 

almindelighed 
• Det har jeg været siden jeg fik jagttegn - 

det var naturligt for mig at blive medlem - 
jeg har ikke tænkt mig at ændre på det :-) 

• - Gode faglige opdateringer 
- Godt medlemsblad 
- Fint politisk talerør 

• DJ gør en indsats for at koordinere og 
bevare jagttider i Danmark 

• Pga. forsikringen og medlemsbladet. 
• jeg syntes godt om de artikler der er i 

bladet, og syntes der er nødvenlig med at 

støtte min interesse med medlemskab og 
en forening der kan tale jægerens  sag 

• Fordi min jagtforening kræver medlemskab. 
Desuden er jeg riffel instruktør og 
prøvesagkyndig. Rent jagtmæssigt har det 
ikke den store betydning for mig, da jeg 
ikke går på jagt i Danmark. Men det er der 
mange andre der gør, og her gør DJ et stort 
og vigtigt stykke arbejde. 

• Som jæger bør man være medlem 
• Vi skal stå sammen om jagten i Dk. Det 

mener jeg vi bedst kan gøre i en stå 
forening som os. Sammen kan vi gøre 
jagten og naturen bedre 

• Formand for en lokal Jagtforening 
• Det har jeg været hele mit liv som jæger 
• Tidligere Kreds/Regionsformand for 

jægerne i Ribe Amt. 
• Forsikring, jagtblad 
• Jeg ser altid frem til at læse jagtbladet, 

høre andres historier kombineret med 
nyheder 

• Medlem af jagtforening hvor som er dj 
Ok hundesport været prøveleder på mp. 

• orienterende nyheder 
• Mest af vane 
• Det er godt at kunne følge med i hvad der 

sker, samt at være med i en forening som 
gør et stort stykke arbejde for jagten. 

• på grund af div tillidsposter.og for 
fællesskabet 

• For at følge med hvad det sker i naturen 
• Støtte vores organisation tale rør for 

jæger, varetage jæger og natur forvaltning 
gode historier opdatering inden for jagt 

• Fordi vi står stærkere når vi er flere samlet 
• Jagtinteressen 
• Det har jeg været hele livet, så det er en 

naturligt for mig at støtte jægernes 
organisation. 

• Der gives vigtige aktuelle infomationer. 
Gode rejsebeskrivelser. En hjælp i 
hverdagen som jæger 

• Fællesskabet,medlemsbladet 
• For at få bladet Jæger og i et ønske om at 

jagtens får en stemme i politisk 
sammenhænge. 

• Så jeg kan få nye indput til min hobby 
• Danmarks jægerforbund varetager folks 

interesse for jagt, og præger landmænd og 
politikerne i retningen af at beskytte 
naturen og dyrelivet. tillige gives der god 
insigt i hvad der foregår rundt i landet, 
gennem jagtbladet. 

• Vigtigt at vi er organiseret og taler med een 
stemme. 
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• For at få det nyeste info om jagt og natur. 
Og jo flere vi er, jo stærkere står vi ved 
forhandlingsbordet. 

• De er mit talerør til politikerne. De 
kæmper for mine jagt tider. 

• Er et krav for at være medlem af den 
lokale jagtforening 

• Fordi jeg ønsker at være medlem af et 
forbund hvor vi sammen står stærkere. Når 
mand skal forhandle jagttider ect 

• Det giver mulighed for viden omkring alt 
der har med jagt at gøre. 

• Som aktiv jæger synes jeg det er rart at 
kunne følge lidt med i hvad der sker på 
jagtfronten via medlemsbladet Jæger. 

• Jeg mener det er vigtigt at vi som er 
jægere står sammen og at vi har et fælles 
talerør,vi er ikke altid populær i alles 
øjne,det er derfor vigtig at oplyse om hvad 
jagt også kan være. 

• Mulighed for at kunne træne skydning 
under ordnede forhold. Forsikring på jagt. 

• for at kunne blive medlem af en lokal jagt 
forening 

• Generel orientering 
• for det jeg var md. af Stranjagtforening 
• For at være informeret om lovgivning mm 
• Er jæger og følger med i debatten. De skal 

også repræssentere mig politisk 
• Fællesskab og vidensdeling 
• De lokale foreninger og deres aktiviteter 
• For at følge med i nye regler og jagt tider 
• Det er et godt forum, hvor man deler 

interesser. 
• Det bibriger almen viden om medlemmer og 

jagt, interessante artikler m.m. 
• Støtte jægernes interesser i DK 

Information om jagt, våben mv i Jægerne 
• Bladet jæger og diverse arrangementer 
• Får god og nyttig info, og forbundet 

arbejder for gode forhold for vildt og 
jægere 

• Der bruges for mange penge på trykt 
klubblad 

• Medlem har jeg været i over 50 år, og læst 
Jæger med interesse, jeg er æresmedlem i 
Sønderborg Jagtforening. 

• Vigtigt at jægerne taler med en stemme 
• For at støtte den lokale forening 
• Altid været det 
• Der er ikke andre interesseorganisationer 

for jægere. 
• Jo flere jo stærkere 
• Jeg blev medlem for at få den største 

indflydelse på jagt i DK 

Det mener jeg helt bestemt man kun kan få 
ved at være medlem af DJ 

• det at være i en org. Bladet og rabat på 
skydebanerne 

• Info om jagt og natur 
• Jeg er medlem gennem en lokalforening, 

der giver mig socialt samvær med andre 
jægere, samt aktiviteter, der gør mig 
dygtigere. Desuden ser jeg DJ, som den 
eneste mulighed vi, som jægere, har for at 
være en interessegruppe, dels overfor 
omverdenen, dels "jagtpolitisk" 

• Information, kurser og fællesskab 
• Jeg støtter gerne det arbejde der gøres 
• Jagtbladet, skydebane 
• Vigtigt at vi står sammen om emner der har 

fælles interesse. Vi må ikke blive ekstreme 
eller udenfor det almindelige samfund 

• Fordi jeg har været ved at tage jagttegn 
• For at fremme jagten og for at have en 

jagtvenlig person i vildtforvaltnings rådet 
• Når man er sammen med andre om en 

interesse står man meget stærkere - når 
forbundet derudover kører godt er det 
oplagt ar være medlem ! 

• Primært fordi jeg er medlem af en lokal 
jagtforening 

• Er medlem i Sønderborg jagtforening fordi 
de gør et kæmpe arbejde i at gøre jægere 
til bedre jæger på både viden og 
skydefærdiheder 

• Jeg mener klart at man som jæger i 
Danmark skal/bør være medlem af det 
store fællesskab og ikke af små enkelt 
stående grupperinger. 

• For at støtte jægerforbund , 
flugtskydningsbane 

• for at få medlemsbladet og deltagelse i 
lokalforening 

• Fordi jeg ønsker at være medlem i den 
lokale foreningen der jeg har sommerhus. 
Da kan jeg deltage i deres aktiviteter. 

• for at der ikke er nogen alternativ 
• for at hørre nyt fra hele landet hvad der 

ske rundt omkring, og hvad der ske inden 
for dj. 

• Fordi vi skal have nogen der taler jægernes 
sag 

• jeg har siden 1977, på nær et eller 2 år 
været medlem af Landsjagtforeningen af 
1923 og senere DJ.  Jeg mener vi som 
jægere er forpligtet til at stå sammen om 
jagtsagen så vi taler med en stemme ud ad 
til 

• Naturligt, når man er jæger! 
• sammen er vi stærkere 
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• Sammenhold 
• Blandt andet det gode jagtblad. 
• Jagtbladet 

Jagt information 
Interesse 
Sammenhold 

• For at følge hvad der sker ifht. jagt 
• Avlshunde, går til prøver.  

Er jæger. 
• jeg har behov for medlemsskabet for at 

kunne deltage på hundeprøverne 
• Gammel vane 
• Fordi os jægere må stå sammen, og have et 

fælles talerør. 
• Af politiske grunde, jeg fornemmer at antal 

medlemmer vægter når man stiller forslag 
og diskutere med andre grønne /røde 
foreninger, politikere og ministeren og 
dennes embedsmænd. 

• jeg er en ældre herre men har lige fået en 
ny hund.Glædwer mig til at få jagtbladet 
og følge med og gå lidt på jagt. 

• Fordi jeg gerne vil være med til danske 
jæger fortsat kan et godt blad og at 
jægerforbundet fremover stadig være til 
gavn for danske jæger 

• At blive orienteret om hvad der sker inden 
for jagt jagttider våben og jagtudstyr mm. 

• mest af alt,for at være orienteret om love 
og regler der jo ændres så ofte at det er 
umuligt at være orienteret ude 
Jægerforbundet. 

• Uden en forening der vil kæmpe, var det 
ikke lovligt at drive jagt i Danmark. Og 
hvad skulle vi/os med urinstinkterne så? 

• For at vi jægere kan have et talerør til 
politikkerne. Samtidig står vi stærkere over 
for andre natur interesser og 
organisationer. 

• ???? 
• Fordi det er vigtigt vi står sammen og har 

en slagkraftig forening til at sikre vi bliver 
hørt 

• for at være i forbund som stå sammen og 
jagten værdig 

• Jeg er jæger og har brug for nogen til at 
tale sagen opad i system Danmark. 

• Det skal jeg jo være hvis jeg vil være jæger 
• Det ved jeg faktisk ikke længere. Der bliver 

længere og længere til Kalø. 
• i håbet om at en organisation som DJ trods 

alt kan gøre en forskel, men jeg må 
desværre konstatere at det ikke sker meget 
til fordel for jægerne 

• Fordi jeg er jæger og ønsker at være del af 
et stærkt netværk. 

• Fællesskab og en stab der arbejder for 
vores fælles passion jagten 

• For at forsøge at få en smule indflydelse på 
fremtidens jagt i Danmark 

• For at have fingeren på pulsen... 
• Diverse aktiviteter, det er jo også vores 

“fagforening” som varetager vore 
interesser 

• For at styrke forsat gode muligheder for 
jagt i DK. 

• Jeg vil gerne støtte jagtens sag, og have 
mulighed for selv at have indflydelse. 
Derudover læser jeg jæger-bladet, og jeg 
pønser på at blive aktiv i en lokal 
jagtforening. 

• Blev gratis medlem som ny jæger 
• På grund af jeg er Jæger.  der kan jeg 

følger med hvad der rører på sig 
vedrørende lovgivning. 

• Primært for at støtte op om vores lokale 
skydebane og jægernes forhold i 
samfundet. 

• Jeg anser det for, at være nødvendigt, for 
at kunne støtte op omkring jagtens sag. 

• Jeg synes det er en del af at have jagttegn 
• Min jagttegnslærer anbefalede indmeldelse 

i fællesskabet 
• Er medlem i en forening hvor det forventes. 

Synes i gør for lidt I forhold til at få ulven 
fjernet. Og vildsvin skam leve frit 

• Talerør for jagten 
• for at få adgang til andejagten i Tønder 

marsken 
• Er medlem for at kunne stille på 

markprøver med min hund 
• Primært er det jeres blad Jæger 
• For at sikre muligheden for jagt i Danmark 

og vigtigt arbejdet med at beholde adgang 
til våben 

• De fælles jagter man har mulighed for at 
komme med på og det gode fællesskab 

• Jeg syntes det er vigtigt at være del af et 
fællesskab, og derved at bidrage til at 
fremme jagten i Danmark 

• Kan godt lide at læse om hvad der sker 
rundt omkring i Danmark 

• Jeg deltager i meget af deres aktiviteter, 
og så er jeg riffel og flugtskydnings 
instruktør, samt buekoordinator og kører 
rundt med vores burtrailer, samt censor 
ved de frivillige jagt prøver 

• For at få medlemsbladet, samtidig er jeg 
reguleringsjæger i Vadehavet. 

• God information om jagt i bladet 
• Jagt 
• Modtage dagblad Læse relevante artikler 
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• for at deltage i forskellige jagter i 
jagtforeningen - og gå til jagthornsblæsning 

• for at være med til at arbejde for jagtens 
sag i Danmark 

• Har været medlem siden først i 1960 erne. 
Og har altid været tilfreds. 

• Vi står bedre jo mer vi er 
• Støtte jager kultur, mod dansk 

naturfredningt 
• Jeg er jæger og jagttegn underviser, så det 

er her jeg finder informationer og ideer til 
nye undervisnings metoder 

• Jeg er medlem af Gånsager jagtforening 
• For at fremme jagten og fællesskabet 

omkring jagten. 
ForventerDJ har en god solid indflydelse på 
det jagtpolitiske område. 

• Sidder i bestyrelse samt at der er en "ung" 
pris. 

• For at kan være medlem af Højer 
Jagtforening  og så bladet 

• Det er et krav i lokalforeningen   + DJ er 
jægernes talerør på Borgen.. 

• Kun pga. forsikring. 
Og evt. nyheder omkring 
jagttidsændringer. 
Tilfreds med ny jagtapp. 

• Det skete automatisk da jeg blev medlem 
af en jagtforening 

• Det er for mig vigtigt at have en 
organisation der kan tale jagtens sag på en 
faglig oplyst måde 

• på grud af jagtbladet 
• Jeg mener at DJ er min fagforening 

indenfor jagt. 
• Fordi DJ er jægernes eneste talerør til 

resten af DKs befolkning, derfor er det også 
en katastrofe at ca. kun hver anden jæger 
er medlem 

• For at forsvar jagten i Danmark. 
• Medlem af jagtforening 
• I skriver gode artikler og der er altid mange 

muligheder hvis man har brug for hjælp 
• Fordi i gør meget for jægerne i danmark 
• Fordi jeg er jæger og jægerforbundet er 

vores talerør 
• Jeg er medlem af djf fordi jeg af hele mit 

hjerte ønsker at højne niveauet på de 
danske jagthunde og så fordi det er en go 
organisation.. 

• fordi det er vigtigt at stå sammen 
• Man får jæger og så kan man være med i en 

jagtforening 
• Udelukkende for at kunne være med i 

jagten i en bestemt jagtforening. 

• For lidt kant i jagtdebatten. 
Uenig i arealkrav til hjortejagt. 
Forkert indgangsvinkel til jagt på Ulv. 

• Fordi jeg mener det er vigtigt at være 
medlem af en forening der varetager mine 
interesser 

• Velorganiseret forening. Rigtig godt sted at 
starte som nyt medlem inkl bladet, som 
holder os nye opdateret på uddannelse, 
kultur og generel information. 

• Fordi jeg ee jægeren og vil gå på jagt 
• Det er dejlig at være en del af et godt 

team 
• Jeg får tilsendt bladet Jæger, og er med til 

at påvirke det der bevæger sig inden for 
jagt. 

• Fauner bredt. 
• fordi jeg er jæger 
• Jeg er medlem, på grund af fællesskabet og 

fordi et større fællesskab bliver mere hørt i 
den offentlige debat. 
Samtidig er den jagtforening jeg er medlem 
af også medlem af Danmarks 
Jægerforbund. 

• Igennem jagtforening 
• For at være opdateret  

Nysgærog efter hvad der rører sig i resten 
af landet 

• Fordi jeg ef medlem af en jagtforening og 
håber at dj varetager jægernes interesser 

• jeg er medlem af en jagt forening 
• Jagtbladet 
• Krav for at være medlem af lokalforening 
• For at kunne bruge deres kursustilbud og 

være del af en jagtforening. 
• Pga gratis første år som nyjæger 
• Et stort forbund er vigtig for jagten i 

Danmark 
• Jeg synes grundlæggende at det skulle 

være en betingelse at være medlem af en 
jagtforening for at kunne få jagttegn. 

• For at være orienteret om love og hvad der 
sker i jagtverdenen. 

• Bladet med megen bred info. 
Fordi sammenhold hjælper 

• For at være med til at støtte jægernes sag i 
det offentlige, samt være opdateret på 
jagt området. 

• Danmarks Jægerforbund er den største og 
eneste interesse organisation med reel 
indflydelse for jægere i Danmark, uden 
dem til at varetage jægernes interesser vil 
vi som interesse gruppe være meget 
dårligere stillet. 

• Jeg er medlem af DJ da jeg mener at 
"samme er vi stærkest". Jeg mener at DJ 
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gør en kæmpe indsats for os jægere. Uden 
DJ havde vi ikke det goodwill blandt 
befolkningen. Jeg ser Dj som et naturligt 
valg når man har jagttegn og er jæger. 

• pga hundede deltagelse på Mark Prøve 
• For at støtte jagten i danmark 
• Jeg er jæger 
• som medlem i Vallensbæk jagtforening kan 

jeg frit træne min hund 
• Vi er nød til at have et forbund, hvis vi vil 

gå på jagt i dk. 
• Styrke jægernes tale i samfundet 
• Frivillig tvang for at være medlem af 

jagtforening 
• Jeg har hidtil brugt træningsbanen til at 

lufte vore hunde, men dette er 
efterhånden så besværligt dels grundet 
andre aktiviteter på banen dels på grund af 
manglende græsslåning i sommersæsonen, 
hvorfor jeg ønsker at udtræde af 
forbundet. 
Har ingen interesser i jagt. 

• Er i Vallensbæk jagtforening god 
hundetræning og gode kammerater og en 
super formand som laver mange 
angersemanger 

• Interessere mig for jagt emner og går 
Schweiss spor med min hund 

• Fordi der er info om jagt. Det er en 
organisation der taler jægernes sag. 

• Det synes jeg er på sin plads når man er 
jæger, er glad for app'en bruger den 
meget. 

• For at være politisk repræsenteret 
• Jagtbladet, adgang til flugtskydningsbane 

og riffelbane. 
• Fordi jeg er jæger og gerne vil vide hvad 

der foregår 
• For at komme til holdskydning i 

flugtskydning 
• Skv 
• Jeg er medlem af dansk Jæger forbund for 

at vi som jæger kan stå sammen om at give 
viden og kendskab til de som ikke er 
jægere 

• Obligatorisk 
• For at få alle de oplysninger om jagt som 

man kan få.og forsikring.og jagtbladet for 
at se hvad der sker rundtomkring l Danmark 
. 

• for at bidrage med mit medlemskab så 
jægere og jagten/vildtbestand/faunaen 
bliver værnet om og forvaltet på den 
bedste mulige måde !!! 

• Fordi hvis ikke vi står sammen, så står vi 
svagt i politiske spørgsmål 

• Fordi det er nødvendigt med en så stærk 
organisation, som muligt, til varetagelse af 
jægernes interesser 

• Pga lokale aktiviteter. 
• Jægerforbundet arbejder for os jægere og 

alle 180000 jagttegsløsere burde melde sig 
ind, så ville vi stå stærkere 

• Jeg er glad for jeres blad og de nyheder i 
bringer. 

• Fordi vi skal stå sammen ,om at forvalte 
naturen på en måde vi allesammen kan 
være med til 

• Danmarks Jægerforbund er den bedste 
organisation til at tale jagtens sag, for mig 
er det vigtigt at være medlem af den lokale 
jagtforening. 

• Fordi jeg mener at man som jæger i 
Danmark osse på sin vis er forpligtet til at 
være medlem af den organisation som 
arbejder for at gøre forholdene bedre for 
jægere i Danmark og som arbejder med de 
forskellige forhandlinger omkring jagt tid i 
Danmarks på dvs. dyrearter 

• Jeg er jæger, og udøver alle former for 
jagt, dog hovedsagelig hagljagt på 
landjorden.Jeg arbejder intensivt med 
stående jagthunde og deltager i diverse 
prøver for stående hunde. 

• DJ er med til at sikre jagten i DK 
• at få bladet 
• Det er bare godt med orientering forsikring 

og så nyheder afjagt 
• Foreningsarbejdet 
• Jeg bruger hjemmesiden meget til div. 

informationer omkring jagt og udstyr. 
• Nyttig information 

Nyhedsopdateringer 
Kurser og arrangementer 

• Fordi fællesskab gør stærk og fordi mine 
interesser varetages 

• Fordi medlemsskabet giver mig adgang til 
div. andre medlemskaber (lokale 
jagtforeninger mv). og fordi jeg mener at 
danske jægere bør have et fællesforbund 
der kan værne om vores fælles interesser. 

• Fordi jeg godt kan lide at gå på jagt 
• Fordi jeg som ny jæger godt kan lide at 

høre andres erfainger igennem den lokale 
jagtforening og jæger bladet 

• For at følge med i, hvad der foregår 
omkring i landet. Også hvad der foregår i 
landene omkring os. 

• Er godt at stå sammen om jagten i dk 
• Jeg er jæger, ikke særligt aktiv, men jeg 

kan også godt lide at læse "Jæger" 
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• Vi står stærkere og bliver også hørt politisk 
Så syntes jeg også man får mange gode 
oplysninger som kan bruges på jagt 

• Fordi det er bedre at vi står sammen når vi 
skal have vores synspunkter ud til det 
øvrige samfund,både når det er politisk og 
det er til menig mand. 

• Føler at man skal være med i et 
fællesskab, der styrker jagten i Danmark! 

• Min far var medlem og stifter af Outrup 
Jagtforening og da jeg blev 16-18 år blev 
jeg medlem og har været det siden ca. 53 
år. 

• Som medlem af den lokale jagtforeningen 
følger det med. 

• For at få medlemblad 
• Des flere des bedre 
• Jagt er en fælles sag 
• Synes det er vigtigt, at jægerne står 

sammen i en fælles organisation, så vi 
bliver hørt og tages med på råd 

• Jeg er interesseret i jagt. i jagtforeningen 
har muligheder for god træning i 
hagl/riffelskydning. Samvær med 
ligestillede hvor emner vedrørende jagten 
kan drøftes. 

• Fordi jeg er medlem af en jagtforening 
• Blev medlem ved fusionen i 1992 
• Fordi danske jægere bør stå sammen 
• Blandt andet af hensyn til forsikringsforhold 

som jæger. 
• Jagtbladet 
• Jeg er medlem primært pga. af den faglige 

viden, som jeg får gennem fx: 
Jægerbladet! 
- For mig som jæger er det vigtigt at jeg 
kan se/høre de forskellige situationer, som 
jægerne blevet stillet i, så jeg selv er 
allerbedst stillet vis jeg skulle komme ud 
for samme situtation. Dette kan være alt 
lige fra gode jagtoplevelser til anskydning 
af vildt. 

• Interesse for jagt. 
• Har været jæger hele mit liv. Vil gerne 

holdes up to date vedrørende ændringer i 
lovgivningen, fredningstider og statistikker. 
Hører gerne om gode tiltag vedr. forbedring 
af biotoper og muligheder herfor. 

• Går på jagt. Er veteran og indmeldt via 
Veteranforeningen. Læser gerne om jagt, 
våben oa. der relaterer til jagt 

• Mener at det er et krav sammen med 
forsikringen 

• Fordi jeg er medlem  af den lokale jagt 
forening der også har noget godt jagt og 

der igennem er man medlem af Danmarks  
jægerforbund 

• I forbindelse med at jeg tog jagttegn 
• Kæmper jagtens sag 
• Har jagttegn, synes derfor det er naturligt 

for at holde sig orienteret 
• Fordi jeg er jæger 
• For at være er del af den lokale 

jagtforening 
• For at sikre en aktiv stemme i natur 

dabatten og vores fælles jægerinteresser 
for at sikre jagt i Danmark på gode ohg 
fornuftige vilkår, løbende tilpasset 
samfundet. 

• Har altid været mellem også før jeg fik 
jagttegn, da vi i familien altid har været 
med på jagt 

• At vi skal stå samme 
• Bladet 
• Jeg er meget glad for bladet for der kan jeg 

holde mig opdateret på hvad der sker rundt 
i landet og ikke bare her i "min lille dam" 

• Fordi at jeg mener at vi som "interesse-
gruppe", er bedst tjent med at være 
organiseret og "holde sammen". 

• Som aktiv jæger er det naturligt at deltage 
i fællesskabet i jægerforbundet og 
derigennem være med til at præge 
jægersagen i DK 

• For at kunne gå til duelighedsprøve og FM i 
jagthorn med mine hold 

• forsikring via DJ da jeg går på jagt 
• For at være medlem dansk veteran 

jagtforening 
• Jagt er min store hobby, og selvfølgelig 

støtter jeg den største organisation der 
varetager mine interesser på området. DJ 
påvirker politisk, arbejder for natur, miljø 
og vildt, oplyser og forbedrer image og er i 
det hele taget en dygtig og synlig spiller 

• Har egentlig tænkt på at melde mig da jeg 
synes i ikke gør et særligt godt arbejde for 
de små jæger. 
 
Men i håb om i snart vågner op i dj så er jeg 
forsat medlem. 

• Fordi jeg er jæger 
• Fordi jeg mener det er vigtig at vi står 

sammen som jægere, og jeg på den måde 
tror på at DJ vil høre på medlemmerne, og 
styke vores sag i forhold til at drive jagt 
efter de etiske regler. 

• Fordi jeg er jæger og her får man vigtig 
information 

• Jeg synes det er et super forbund som er 
gode til at informere og hjælpe. 
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• Da jeg fornyligt har fået jagttegn har jeg 
ikke en særlig holdning til hvorfor. Men det 
er vel vigtigt at være medlem, da man 
gerne ser sig være med i et forbund. 

• Glad for medlemsbladet, hvor man kan 
holde sig opdateret med hvad der sker, og 
spændende artikler. 
Støtter en god sag, hvor flere medlemmer 
gør en forskel udadtil i DK 

• Det blev jeg automatisk da jeg fik jagttegn, 
mener jeg. 

• Da jeg efter 20 år har generhvervet 
jagttegn ser jeg det som en "pligt" at være 
medlem, så man kan følge med omkring 
jagten i Danmark. 

• Det virker lidt som en selvfølge ved at være 
dansk jæger 

• For at være medlem af den lokale forening 
• For at kunne være medlem af den lokale 

jagtforening 
• Genoptog 2018 after ca 35 år og begyndte 

at opbygge nyt netværk. 
• Være del af fællesskabet. Følge med i både 

det nationale, politiske og lokale. Lokale 
fordele m arrangementer mm. 

• Jeg har været medlem siden 1990 eller 
også er det 1991 - i de seneste år har jeg 
virkelig været meget i tvivl om, hvorvidt 
jeg vil fortsætte som medlem. 
Jægerforbundet gør som et godt stykke 
arbejde - men bladet skal have en ny 
redaktion/redaktør. 

• Godt sammenhold og fællesskab som er 
vigtigt 

• Syntes det på mange måder giver 
muligheder, flugtskydning osv. 

• Alene for at kunne deltage i en lokal 
fællesjagt 

• har altid været med min far på jagt ,da jeg 
fik jagttegn var det naturligt at blive 
mellem af Danmarks jægerforbund . 

• Det er jeg gennem mit medlemskab af 
tinghøj jagtforening 

• Bare for følge med i hvad der sker 
• Jeg elsker at være på jagt 
• Fordi jeg er jæger 
• det har jeg været siden jeg tog jagttegn i 

1986. det er en naturlig ting at være 
• Jeg er jæger. 
• For at kunne deltage i diverse skydninger.  

De “store” jæger bliver tilgode set og den 
almindelige jæger glemt. 

• for bladet og adgang til forskellige 
arangementer og jeg vil rigtig have et 
klistermærke med jeres logo.tak 

• Fordi jeg får ny viden 

• Pga forbundets arbejde med henblik på at 
forbedre jagten og vilkårene for jagten og 
naturen 

• Jeg mener, at vi sammen står stærkere ift 
at bevare vores fælles interesse i jagten i 
DK 

• Aktiv jæger 
• Kun pga bladet Jæger 
• Forsikring 
• For at holde mig opdateret om min hobby 
• For at følge med i udviklingen vdr jagt 

herhjemme 
• Blev meldt ind da jeg tog jagttegn, og har 

været medlem lige siden 
• Forsikring / info 
• Kun for at kunne deltage i nogle skyde 

arrangementer og forsikringsmæssig på 
nogle skydebaner. Lidt for at støtte kampen 
om jagtrettighederne i DK. 

• For at være med i jagforeginer og for jæger 
bladet 

• Forsikring og gode medlemsblade med 
artikler og information. 

• Jeg er medlem for at støtte de 
landsdækkende aktiviteter som DJ er 
garant for, herunder også påvirkning af det 
politiske system. 

• Sammen står vi stærkt, og vi har behov for 
en organisation der kan forhandle for os. 

• Nyheder og information 
• mener at hvis jagten skal bestå er vi 

stærkest sammen. 
• Der er meget nyttig viden 
• Fordi mine lokalforeninger kræver det. Jeg 

har KUN brug for DJ ifm adgang til DJ 
skydebaner. Jeg kan ikke se hvad alle der 
berretiger det voldsomme beløb som DJ 
årligt kræver! Jeg er glad for mine lokale 
foreninger som arrangerer relevante og 
gode aktiviteter som oftest er gratis eller 
næsten uden betaling og de modtager en 
brøkdel af hvad DJ kræver! Det er 
beskæmmende at DJ kræver så voldsomt 
højt et beløb og samtidig prissætter deres 
kurser/arrangementer så højt som de gør. 
Hvis jeg havde valget så ville jeg nøjes med 
at være medlem af mine lokale foreninger. 

• Den største organisation her til lands, der 
varetager mine interesser på dette felt 

• For info og nyheder 
• kommer med nogle fine artikler og gør en 

masse for os jæger og vildtet 
• deltage i lokale sktiviteter. Og for at sikre 

jagtens fremtid. 
• Jeg mener man bør være medlem når man 

er jæger 
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• For at bevare retten til at gå på jagt. 
Støtte fællesskabet mod udefra kommende 
modvilje. 

• For at støtte en god sag også få en fælles 
skab 
 og nyheder jeg syntes det er en 
jægerpligt. 
Hvis det ikke bare var alt for meget 
kammerat ri der er en masse der kun 
tænker på sig selv ØV ØV at det er sådan 
så jeg har da overvejret at hold med DJ 
mellemskabs og vil siger at jeg har sagt 
igennem mange år at folk skal meld sig ind 
men ved ikke rigtig længer 

• fordi jeg går på jagt 
• For at holde mig mest mulig orienteret 
• Står for alt det overordnede - ud over den 

lokale forening 
• For at få bladet Jæger 
• Jeg har haft jagttegn og været medlem af 

Dansk jagtforening siden 1966 
• har jeg været siden jeg begyndte at gå på 

jagt, i 1967 
• for at modtage relevant info om jagt, 

regler og udstyr. 
• For at gøre noget godt for naturen og for 

jægere især. 
• der er ingen alternativ 
• det har jeg været fra start af og 

jægerforbundet er til stor hjælp 
• Jeg er madlem i en skytteforening og går til 

holdskydning 
• I sin tid meldte jeg mig ind, fordi "det 

gjorde man" og det var såmænd også godt 
de første år. Men jeg må sige, at jeg synes 
foreningen er blevet for centraliseret og 
politisk. Det er som om at topledelsen 
meler egne interesser så som job ol. 

• Det er gået i arv som jæger støtter man 
den organisation 

• Mener det er en pligt at være medlem. 
Mange medlemmer gør os synlige over for 
andre interesse organetioner. 
Som medlem giver det samhørighed. 

• Jeg er jæger 
• Har gået på jagt siden jeg var barn, 

naturligt at være nedlem 
• For at være forsikret. 
• Jeg er jæger 
• Primært pga Jæger magasinet, det er jeg 

rigtig glad for at modtage og giver mig en 
bredere forståelse af jagt i Dk 

• Arrangementer 
• For at deltage i div skydninger og så mener 

jeg at vi står stærkest sammen selvom vi 
ikke altid er enige. 

• for information 
• Dels for at støtte alt det gode arbejde som 

Danmarks Jægerforbund leverer til sine 
medlemmer. Også for at vi klart står 
stærkere jo flere medlemmer DJ har. 

• Forsikring til udrejse jagter  
Og jæger bladet 

• Det skal jeg for at være i de jagtforeninger 
jeg er medlem af 

• Det bør man være , som en naturlig 
modvægt/medspiller i alt hvad der har med 
jagt at gøre 

• Krav fra lokal jagtforening 
• Pga. nyheder, nye love og så jagtbladet 
• Pga forsikring til jagt og flugtskydning 
• Det er godt med nogen sammenhold jo 

flere man er sammen jo nemmere er det at 
blive hørt 

• Jagt og udstyr 
• Jeg mener, vi bør stå sammen og være et 

talerør for alle danmarks jægere, på den 
måde være med til at præge jagten i 
danmark, derfor er jeg medlem. 

• Det er vigtigt at jægerne står sammrn og 
har et fælles talerør 

• Gode artikler i medlemsbladet 
• Det er de gode nyheder sol op og ned gode 

tilbud 
• For at kunne deltage i 

Jagthornskonkurrancer. 
• Giver mange oplysninger. 
• Det er vigtigt, at vi som jægere har har et 

talerør, der kan stå på mål for vores 
fællesinteresser. 

• For at støtte organisationen i forhold til at 
kommunikere med øvrige 
interesseorganisationer, politisk indflydelse 
og for at holde mig orienteret via 
medlemsbladet 

• Fordi at de går ind for jagt 
• Fordi det giver mening når man er jæger. 
• Bare fordi 
• For at modtage magasinet Jæger samt 

mulighed for information. 
• Gode lokale jagtforeninger der gør et stort 

arbejde, som fint understøttes af DJ. 
Desuden en fin indsats i forhold til jagttider 
og meget mere... 

• Er aktiv jæger 
• For at være med i en interesseorganisation, 

der taler jægernes sag, på alle de områder 
der er nødvendigt for, at vi kan have 
bæredygtig jagt i DK. 

• godt blad 
• For at holde mig orienteret om jagten 

generalt nyheder love udstyr osv. 
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• Syntes det er godt med bladet og de 
nyheder 

• nyheder om jagt i ind og udland. 
• Man får altid de nyeste informationer om 

jagt love, og jagt tider på vildt. 
• hvor ellers? 
• For at læse nogen gode historier. Og se 

hvad der sker rundt i landet ang jagt. 
• Da muligheden for at gå på jagt ikke er en 

selvfølge mere - er det vigtigt at være 
organiseret så at der er et talerør og 
muligheder for at påvirke politikker og 
lovgivere. Samtidigt giver det adgang til 
diverse træningsmuligheder og 
kursustilbud. ikke at forglemme er der 
medlemsbladet med orienterende indhold 
samt lærerige artikler. 

• vil gerne holdes orienteret hvad der sker 
om jagt i danmark 

• Jeg har taget jagttegn og derfor en naturlig 
del af det 

• Da jeg altid bliver opdateret på nye regler 
ang jagt. 

• Jeg er medlem, fordi jeg er medlem af 
Dansk Pointer Klub og benytter mig derfor 
af de aktiviteter, arrangeret af Danmarks 
Jægerforbund, som vedrører de jagtformer, 
som pointerer kan bruges til. 

• Få vigtige oplysninger og opdateringer samt 
gode historier 

• Der skal være en modpol til DOF og 
Danmarks Naturfredning. 

• Det er nødvendigt at vi står sammen i disse 
tider da synet på jægere forandres. 
Det er ligeledes nødvendigt med en stærk 
organisation der kan holde orden i egne 
rækker da moral og etik desværre ikke er i 
højsæde hos alle. 

• Pga. jæger appen 
• Det virkede som en naturlig ting at blive 

efter at have taget jagttegn 
• ... 
• Vil gerne følge med i hvad der sker inden 

for jagt området. Indirekte indflydelse - jo 
flere vi er jo større stemme.  
Jagtbladet er godt 

• Primært for at kunne deltage i 
arrangementer, som man skal være 
medlem af DJ fortog kunne deltage i. 

• Fordi man får alle nyheder og alt hvad der 
bevæger sig politisk 

• Forsikring god blad skyder holdskydning 
• Det har jeg været siden det var muligt. 

Mener det er vigtigt at støtte 
organisationer der arbejder for jagten og 
taler vores sag.  

Jeg bruger dog ikke mit medlemsskab aktivt 
føler jeg. 

• Det giver en større indflydelse som jæger 
• fordi jeg så har jurister i baghånden så 

frem der sker et juridisk problem. eller 
uheld blandt andet. 

• Info vedr. jagt 
• Holde sig opdateret på, hvad der foregår i 

Jægersamfundet, samt at støtte det 
samlede jægersamarbejde 

• Jeg kan godt lige bladet 
• Div. Nyheder og regler til opfølgelse 
• Et bredt sammenhold bliver lettere hørt 

hos politikere mv. En god platform for 
vidensdeling 

• Det er et super godt blad 
• På grund af medlemskab i lokale 

jagtforeninger,og medlemsbladet JÆGER 
• Jeg synes det er vigtigt at have en fælles 

landsdækkende organisation 
• Tradition. 

Jeg synes ikke jægerforbundet er særligt 
synligt 

• Fordi vi står stærkere samlet 
• Sammen er jægerne stærkere politisk 
• Der kommer meget gode artikler 
• For at støtte arbejdet, der styrker 

jægernes position i det moderne samfund 
• For at følge med i nyhederne på 

jagtområdet 
• Medlemsbladet holder mig orienteret om 

hvad der foregår, nyheder, jagt, vildt, 
lovjunglen og foreningsnyt. 

• Interesse for jagt i det hele taget 
• For at være medlem af en lokal forening 
• Er medlem af en lokal forening og 

derigennem medlem af Danmarks 
Jægerforbund! 

• Jeg er medlem fordi jeg hele mit jægerliv ( 
57 år) har været medlem af de foreninger 
der gennem tiden har været. 

• Så kan jeg deltage DJ arrangementer, bl.a 
flugtskydning o.s.v. 

• Fornuftigt at have en organisation der 
varetager jægernes interesser  
Og for at kunne læse jagtbladet 

• Jeg mener det er vigtigt at jægerne står 
sammen i een organisation, således vi kan 
høres hos politikere og i det offentlige rum. 

• intrrassen for jagt oj hunde træning samt 
bladet. 

• Jeg er jæger og som deraf en nødvendighed 
• Fordi jeg mener, at vi som jægere bør have 

et fælles talerør mod vores omverden. Det 
gør Jægerforbundet for det meste 
udmærket, men ikke altid. 
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• Det syntes jeg man skal være.Pengene går 
til mange gode ting for vildtet og 
medlemmer så er der jo også 
jagtbladet,har selv været medlem i den 
lokale jagtforening 36 år og kasser i 25 år 

• Jeg tror at fællesskabet giver en stører 
indflydelse. 

• Man kan få mange oplysninger og bedre 
følge med når det er noget nyt og så er det 
en god blad 

• Bl.a. på grund af et godt medlemsblad 
• For at få løbende informationer om jagt 

spørgsmål generelt og særligt om jagttider 
mv. Ny App hjælper med at få overblik over 
helt uforståelige forskelle i jagttider. 

• for at få medlemsbladet. Det var mit 
udgangspunkt, men så fik jeg hjælp af jer i 
forbindelse med en knivsag, og vil så derfor 
gerne bidrage til jeres arbejde. Jeg ville 
dog allerhelst undgå at skulle være med i 
en jagtforening, men det kunne rent 
økonomisk ikke svare sig. 

• solidaritet 
• For kunne følge med i debat omkring 

fredning af arter eller ophævelse af 
fredning . Artikler omkring andres jagt 
oplevelser 

• For at følge med i, hvad der foregår rundt 
omkring.Medlemsbladet Jæger og Natur er 
jeg meget begejstret for. 

• Kræves for at deltage i lokal jagtklubs 
jagter 

• Der skal jo være nogle til at varetage vore 
interesser 

• Vejle 
• det var helt naturlig at blive medlem jeg 

startede med at gå på jagt med naboens to 
sønder og kom med i den lokale 
jagtforening og har været der siden 

• Først og fremmest for at modtage det gode 
blad JÆGER, 
 
men jeg er meget imod, at jægerforbundet 
ikke vil være med i indstillingen om 
arealkravet til krønvildtbekæmpelse 

• Man forventer det er en fordel at med i 
forbundet som deltager for medlemmernes 
interesser og være en del af en større 
gruppe. 

• Fællesfølelse ifht lobbyisme, indsats for 
naturpleje mv. 

• Både info via blad og det faktum at der 
arbejdes politisk for jagten 

• Thyregod Vester Jagtforening 
Give Jagtforening 

• Jeg er medlem for at følge med i hvad der 
foregår inden for jagt i Danmark. De 

forskellige oplevelser der bliver beskrevet i 
bladet, læser jeg også med stor interesse. 
Jagttider og solopgang samt ned igen 
bruger jeg også. Da jeg efterhånden har 
været med i mange år, har jeg fulgt med i 
alt hvad der er sket igennem årene. 

• Det er for at vi jæger kan stå sammen om 
jagten. 

• For at følge med i hva der sker og som 
stadig lidt grøn jæger få mere viden om 
denne fantastiske verden 

• Fagligt fælleskab  
Lokalforening 
“Jæger” 

• For at være solidarisk med mange af mine 
medjægere.  
For at DJ taler vores sag hvor der er behov 
for det. 

• sammenholdet 
• Jeg er medlem fordi jeg er jæger, og vil 

have mulighed for at få indflydelse og 
benytte mig af diverse tilbud fra DJ 

• fællesskabet gør stærk, samt lokale tilbud 
• Hovedsageligt for at jeg som nyjæger kan 

få information og viden om jægerfaget. Det 
politiske interessere mig ikke så meget, da 
vi gennem vores landbrug har rigeligt at 
forholde os til. 

• Det har jeg altid været - også i den 
forventning at forbundet gør noget for 
jagten rent politisk og lovgivningsmæssigt 
samt sørger for fornuftige jagttider på vildt 
- her kunne duejagten jo gerne føres 
tilbage til 1, aug, eller mindst til 1. sep. 

• Det føler jeg er det rigtige nå man er jæger 
• Sammenslutning af jæger 
• Jeg vil gerne være en del af et sundt 

forbund 
• For at være med til at sikre en samlet 

jægerstand 
• Følge med i det politiske omkring jagt. 
• JEG FÅR ET GODT BLAD 
• Jeg er jæger og vil gerne holdes orienteret 

om, hvad der sker- 
• Pga bladet og pga medlemskabet i 

jagtforeningen 
• Som gruppe står vi stærkere i den mere 

politiske verden vi er i og som må forventes 
at blive mere krævende. 

• Som jæger er er man nød til at være ajour 
med hvad der røre sig omkring jagttider 
lokal fredninger og skydninger etc.  Det 
syntes jeg at Jægerforbundet gør godt ! 
r 

• For at kunne følge lidt på det jagtlige 
område 
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• Er glad for at være blevet jæger, og vil 
gerne støtte/være en del af fællesskabet. 

• For at kunne være med i den lokale 
forening, samt være med til at støtte DJ 
som jægernes talerør. 

• Fordi jeg er jæger 
• Det er der jeg får svar på mine spørgsmål 

og samtidig støtter et godt formål. 
• Bliver rigtig godt betjen som 

Jagttegnskursuslærer især af ugerapporten. 
• Der var ikke andre organisationer da jeg fik 

jagttegn.  Og nu syntes jeg det er blevet 
for stort og ikke for medlemmer mere . Jo 
de rige og store godsejere og 
jagtrejseselskaber . 

• Det er vigtigt at stå samme over for diverse 
grønne organisationer og være et stærkere 
tale rør. 

• Pga Jagtforeningerne og fordi DJ er vigtigt i 
forhold til at tale jagtens sag og en masse 
andre grunde 

• Hvis du er jæger, er du også medlem af 
danmarks jægerforbund. 

• Jeg vil gerne støtte en forening som 
arbejder for jagten i Danmark, så jeg kan 
gå på jagt i mange år endnu og vide at alle 
jægere passer på naturen og vildtet på 
bedst mulig måde. 

• Bevare våbentilladelse. 
• Så støtter man dansk jagt og dyreliv 
• Man skal jo være et sted. 
• For at være en del af noget større og støtte 

op om beslutninger, bla Nej til arealkrav på 
større hjortevildt. 
For at få Jæger 

• Godt blad og vil gerne støtte det de 
arbejder for... 

• Jeg har jagttegn og holder mig opdateret 
bl.a gennem jægerforundet 

• holde mig ajour omkring jagt issues - vigtigt 
for mig som nyjæger 

• Forsikringsdelen og medlemsbladet er de 
vigtigste årsager 

• Har været jagtinteresseret hele mit liv og 
jæger siden jeg tog jagttegn som 16 årig 
for 46 år siden. I mine yngre dage var jeg 
medlem af Landsjagtforeningen af 1923. 
Jeg er medlem fordi vi i fællesskab bedre 
beskytter vore interesser og tillige giver 
medlemskabet jo derudover en række 
fordele. Bl.a. medlem af lokal jagtforening, 
adgang til flugtskydningsbaner, kurser mv. 
samt at man holder sig opdateret via bladet 
Jæger. 

• Fordi det er vores organisation med hensyn 
til forvaltning af jagten i Danmark. 

Og hvis man vil nyde, så bør man være 
medlem af en organisation. 

• Fordi jeg med det månedlige blad, bliver 
opdateret på alt vedr. jagt. Jeg kommer 
hele vejen rundt ved, at læse i det. Så er 
det også vigtigt med jagttegns forsikring. 
Dernæst er jeg glad for, at I står fast mht., 
at alle jægere skal have mulighed for 
hjorte jagt uanset areal. Ellers er vi tilbage 
til det feudale samfund. 

• For at jagten i Danmark bevares på 
fornuftigvis 

• god informationer med mere 
• For at være forsikret 
• Det er et krav for at være medlem i vor 

lokale forening 
• Fordi det skal man :) 
• Måske lidt at man er nød til det. I forhold 

til jagtskydning. 
• Fordi jeg er jæger 
• Man står stærkere sammen når man skal 

have noget igennem  “for eksempel  nye 
jagttider, våbenloven  osv.” 
Og der skal der  være en torvholder til det. 
Det kan DJ.  Derfor er jeg medlem. 

• Jeg mener, at vi som jægere har en 
moralsk pligt til at bakke op om en fælles 
repræsentation, og jo større forbundet er, 
jo stærkere står vi overfor 
jagtmodstanderne. 

• For at jægere bør stå sammen. 
• Fordi det er vigtigt at vi har et fælles organ 

det taler vores sag 
• Det er jeg fordi vi skal stå sammen om 

jagten I danmark . MEN der skal gøres 
MEGET mere lobby arbejde for jagten end 
nu og der skal gøres indsigelser mod alt det 
følelses porno der kommer fra vores 
modstandere. 

• Er aktiv jæger, desuden gør DJ et rigtig 
godt stykke arbejde for vildt og natur. 

• Nyheder og jagtbladet, oplysninger 
• Sammen er vi stærkere, det giver 

indflydelse 
• Vi har mere indflydelse 

 
På udviklingen 

• Jeg har Jagttegn 
• For at blive oplyst, det er jo også 

nødvendigt. 
• Det har jeg da været siden den startede, og 

kan ikke forestille mig et bedre sted at 
være. 

• Fordi jeg er aktiv jæger, og i taler alle 
jægeres sag. Samt at jeg får Jæger, og 
dermed er opdateret. 
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•  
• Nyjæger 
• får jagtbladet 
• Jo ser I, det er et godt spg, engang tilmeldt 

jeg mig en apporteringsprøve og der skulle 
jeg være medlem, så gik jeg til træning i 
en jagtforening og så fik jeg et jagttegn, 
men det videre fornuftige i mit 
medlemskab har jeg endnu ikke fundet. 

• For fællesskabet og støtte dem der 
forhandler for os 

• Som jeg ser det, er det vigtigt at støtte en 
organisation, som vil jagten og jægerne i 
Danmark det bedste. I fællesskab er der 
bedre muligheder for at blive hørt og få sit 
budskab prøvet. Derfor er jeg medlem. 
 
Derudover nyder jeg at læse Jæger. 

• Jeg får nyheder og info fra ud og indland. 
Nyheder om ny jagtudstyr. 

• For at del min hobby med andre i min lokal 
samfund 

• Visse fordele, ved arrangement 
• For jægerbladet og for at være med i den 

lokale jagtforening 
• jagtblad 
• det har jeg altid været 
• Støtter foreningslivet igennem min 

fritidsinteresse 
• Fordi det er dejligt og vide mange af de 

ting i ligger op 
Fx video af hvordan man skal lave en fodre 
plads til mårhund 

• Jeg er ny jæger og søger vigtig information 
hos jer. 

• Opfordret til det på jagttegnskursus 
• det er vigtigt at vi som jægere, har en 

skarp og politisk markant organisation, der 
varetager vores passion, for jagt og natur. 

• Mange info og lærerigt info 
• Fordi vil fik gratis medlemskab via vores 

jagttegn 
• Jeg er i gang med at tage jagttegn og vil 

gerne vide mere om jagt, fællesskabet 
omkring jagten, kursusmuligheder mm. 

• Flugtskydning+bladet 
• Bladet. Bidrag til arbejde for natur og 

jægernes interesser 
• Jagt er det jeg ser meste frem til om 

efteråret. Det gi'r en masse af smukke dage 
i naturen samt en del hygge(og kaffe) 
sammen med andre jægere. Jægerforbund 
gi'r mig en tilhørende fornemmelse til nogle 
der beskytter og vogter naturen. 

• Fællesskab og jo flere vi er jo bedre bliver 
vi hørt 

• Jeg er medlem af Danmarks Jægerforbund, 
fordi forbundet gør et stort jagtpolitisk 
arbejde. Jeg er også medlem, fordi jeg 
mener at jagt, rigtigt drevet, er 
naturbevarende. Jægerforbundets politik i 
de senere år understøtter dette. Det er 
vigtigt, at jægerne har et samlet, politisk 
talerør, men det er ligeså vigtigt, at 
forbundet virker opdragende og norm-
sættende indadtil. 

• Jeg ser, at det er vigtigt, at jægerne har et 
talerør, der søger at påvirke politiske 
beslutningstagere på lands-, regions- og 
kommunalt niveau. 
Det er tillige vigtigt, at jægerne har en 
central organisation, der håndterer 
jagtetiske udfordringer, således jagten 
udøves på forsvarlig måde. 
Begge ovennævnte opgaver skal løses på et 
forsknings baseret og faktuelt grundlag, 
således vi ikke ender i en situation, hvor et 
hvilket som helst argument er gyldigt. 

• Jeg er medlem som jæger, fordi jeg her 
igennem for løbende informationer hvad 
der sker, samt i bladet jæger der giver 
meget information og gode historier. 

• For at kunne komme på skydebanen og 
fordi jeg håber de kan forhandle på ALLE 
jægeres vegne. 

• jagtbladet 
Lokal jagtforening 
Der er brug for en stærk 
interesseorganisation til at varetage 
jægernes synspunkter 

• For at være medlem af den lokale 
jagtforening. 

• Der er mange gode artikler og for at få 
noget viden som jæger 

• For at få jæger-bladet 
• Det synes jeg alle jægere bør være. 
• Bladet er super 

Og for at støtte op om lokal forening og det 
politiske arbejde. 

• Jeg er jæger og støtter Jagt i Danmark, 
som jægerforbundet repræsenterer. 

• jeg er jæger, hundesportsmand og reg. 
schweisshundefører, så naturligvis er jeg 
medlem. 

• Det er jo god måde at komme igennem med 
noget når man står sammen. 

• Fællesskab, forsikring og vi står stærkere 
sammen 

• Politisk beskyttelse af jagt 
• Del af fællesskabet omkring jagt 
• Fordi jeg har gået på jagt i snart 50 år og 

ønsker en stærk interesse organisation til 
at varetage jægernes interesser. 
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• Jeg vil gerne være en del af et fællesskab - 
sammen står man stærkere. 

• Fordi jeg er jæger 
• fordi jeg mener DJ styrker vores jagt 

muligheder i DK 
• Hundetræning 
• forpligtelse eter min mening når man er 

jæger. 
• Nordvesthimmerlands Jagtforening 
• Det er et godt blad til at holde sig ajour 

med, og jeg har været medlem siden jeg 
fyldte 16 år så det er blevet noget der skal 
være der hver måned. Samtidig kan man jo 
følge de forskellige praktiske ting der 
kommer til. Jeg fylder snart 70 år så jeg 
tror jeg fortsætter. 

• Gammel vane. 
• Jeg mener at det er en selvfølge, 

alle jægere burde være medlem. 
• Fordi jeg er jæger 
• Af gammel vane ( 40 år) 
• fordi jeg er glad for at få jagt bladet jeg 

syndes det er et rigtigt godt blad 
• for at vise at vi som jægere har et 

samlepunkt 
• Jeg er engageret i den lokale 

jagtforeningen bestyrelse. 
• Pengemaskine, der er langt fra mig som 

medlem. 
• For at følge hvad der sker nationalt og 

internationalt med lovgivningen 
• Det er et krav for at være medlem af 

jagtklubben 
• Man får en masse viden om jagt og natur 

som rører sig indenfor området. 
Støtter gerne en organisation som gør noget 
for jagten i Danmark, både politisk såvel 
som lokalt. 
Er jagttegnsunderviser og bliver nemt 
opdateret på hvad der rører sig. 
Bruger DJ materiale i min undervisning og 
synes den passer til kravene for at blive en 
god jæger. 

• Fordi vi somjæger, har brug for et fælles 
organ, til at fremlægge vore synspunkter og 
holdninger.. 

• Jeg er medlem af DJ, fordi jeg er jæger og 
fordi DJ giver mange gode informationer. 
Endvidere er jeg også medlem fordi DJ er 
rigtig gode til at samle os jægere så vi kan 
dele jagtens mange glæder!! Jeg sætter 
også stor pris på alle de kurser og 
uddannelser DJ afholder!! 

• Vi skal stå sammen for at have en 
organisation der kan have indflydelse på 
hvordan jagt skal og må afvikles i DK. Samt 

have indflydelse på hvordan vi skal 
behandle flora og fauna. 

• Har grundlæggende interesse for natur 
• Styrte jægernes talerør! 
• Det er godt at have en organisation i ryggen 

når der skal forhandles jagttider og regler 
for jægere 

• For at styrke jagtens sag - for at benytte af 
jægerforbundets skydebane. 
Klubfællesskabet. 

• Min far blev medlem af Tvede-Linde 
Jagtforening i 1932 jegovertogi i 1952, 
derfor. 

• Jeg mener at ved at være mange om at nå 
et mål, bliver det nemmere end alene 

• Jægerforbundet vare tager mine interesser 
og tilbyder de aktiviteter der interesserer 
mig.. 

• Jægernes fagforening - sammen gør stærk 
• Fordi jeg er jæger, og forbundet skal gøre 

det muligt på god og anerkendt vis. 
• Støtte om om jagt i DK og Naturen 
• Jagt 
• Jæger og feltskydning. 
• Fordi vi står stærkere sammen. 
• Det er en forpligteles man har når man er 

jæger der ingen andre alternativer pt. 
• Det blev jeg anbefalet i min jagtforening 
• I er gode til at informere og bringe 

interessante og relevante emner 
• Som en selvfølge 
• Jeg er medlem for at bidrage til at min 

jagtlige interesse bliver varetaget og 
tilgodeset på et politisk plan. Jeg synes at 
det er vigtigt at vi som jægere har et 
forbund hvor vi sammen har indflydelse på 
hvordan jagten i Danmark fortsat udøves på 
forsvarlig vis. 

• Vi står stærkere sammen 
• For stå stærkere.. 
• Vigtigt med repræsentation i de organer, 

der "fordeler" rettigheder og muligheder i 
naturen/kulturen, der omgiver os. 

• Jeg er jæger, det er vigtigt vi står sammen 
i det samme forbund for at stå stærkest. 
Jagt er ikke en ret, men et privilegium. 

• Information - jagtbladet - sammenhold 
• Fordi man som forbund står stærkere i alle 

henseende og har større gennemslagskraft 
på en lang række punkter, såsom jagttider, 
miljø, vildtforbedringer. 

• Det blev man bare da man fik jagttegn. 
• Jeg går på jagt og har også før været meget 

på skydebanen 
• for at følge med i dansk jagt 
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• Jeg glæder mig over de mange artikler og 
debatter mellem interesseorganisationer. 
Læser ligeledes hvad der sker i de enkelte 
landsdele i organisationen. 

• Forenlingslivet 
• Jeg mener det er en pligt at organisere sig. 

Dj varetager mine interesser som jæger og 
naturentusiast 

• Alm. interese. 
• Fordi det er landetsstørste interesse 

organisation for jægere og jeg mener de er 
gode til at varetage jægernes interesser 

• Mest for informationens skyld fordi jeg er 
nyjæger. Men jeg er blevet klar over en del 
andre fordele, jeg muligvis vil drage nytte 
af fremover. 

• Det er vigtigt med en stor stemme overfor 
andre 
intetessenter. 

• Jeg har haft jagttegn siden 1974, men de 
sidste 30års har jeg ikke aktivt gået på 
jagt, selvom jeg har fornyet jagttegnet 
hvert år. I vinteren 18-19 gik jeg på 
jagtkursus for at få banket rusten af og 
opgraderet min viden med de nu gældende 
regelsæt. I samme forbindelse meldte jeg 
min ind i Danmarks Jægerforbund. 

• Mener det er en naturlig del af at være 
jæger i DK. 

• på grund af de oplysninger jeg får genem 
bladet 

• Jeg håbe de at støtte en fælles glæde ved 
at færdes i naturen og være med til at 
værne om vores fauna 

• Syntes godt om jagtbladet, samt sammen 
er vi stærkest når vi skal være fortalere for 
jagten i DK. 

• Fordi vi skal stå sammen 
• Fordi jeg som jæger støtter op omkring de 

som gør noget for jagten i Danmark 
• Jeg er jæger.. 
• Jeg er formand for en jagtforening. 

Kan godt lide at læse bladet. 
Kender mange jægere som er medlem som 
jeg selv. 

• Det har jeg været siden 1964 i begge 
foreninger og fra 1986 også Strandjagt 
foreningen  
Er æresmedlem. 

• Jeg er medlem for at bevare jagten. 
• Bevare jagt i DK. 

Fællesskabet fremmer jagtens interesser. 
Go'e medlemsblade/artikler. 
Løbende info om Jagtområdet. 
Tilbud - kurser -  
Lokal Jagtforening m/ aktiviteter 

….og selvfølgelig go'e sociale 
jagtkammerater o.m.m. 

• For at få tilsendt jagtbladet. 
• For at støtte den organisation som samlet 

repræsenterer danske jægere. 
• Hvorfor ikke  ?  For mig er det den bedste 

indflydelse påjagteni DK 
• Det er dejligt at være medlem da man få 

jæger bladet og en masse andre ting 
• Støtte lokalforeninger, jægerfællesskabet 

og Jægerforbundet er jægernes 
'fagforening' 

• Er nødvendigt pga nogle skydninger 
• Det er der ikke nogen særlig grund til. 
• for at få en god jagt 
• For at være fælles om at gå på jagt 
• Jagtbladet 
• Det er en del af medlemskabet af den 

lokale jagtforening 
• Jeg er en ældre jæger,der selv har et lille 

skovareal. Jeg nyder naturen ,at opleve 
vildtet. 
Mine geværer står mest i skabet, men jeg 
læser gerne om andres oplevelser 

• For sammenholdes skyld 
• Jeg er medlem,fordi hvis jeg skulle få brug 

for lidt juridisk information eller andet, så 
ved jeg hvor jeg kan henvende mig.  
Og jeg ved, at i gør et stort stykke arbejde, 
for at vi kan udøve en sund og bæredygtig 
jagt i Danmark.(har været medlem siden 
det hed Landsjagtfoeninge af 1923) 

• Det skal man bare være som jæger 
• Fordi vi fælles har en større chance for at 

blive hørt og være med til at sætte 
dagsordenen i forskellige fora 

• for at få jagtbladet sammenhold 
• jeg er buejæger, men vil gerne have bladet 

og læse nyt samt gode artikler. 
• For at følge med i nyhederne inden for det 

der sker 
• Jeg fik jagttegn i 1968 og så var det en 

selvfølge at være medlem 
• fordi jeg har været medlem i over 50 år 
• for at få lidt info 
• Jeg synes der er meget godt for jægere og 

fritidsfolk. 
 
Derfor er jeg medlem. 

• Bladet jæger 
Og hundetræning lokalt 

• Det er man som jæger 
• Jeg kan da ikke undvære jagtbladet, har 

modtaget den siden jeg var 16 , nu er jeg 
68 . Tror også jeg kan få rådgivning , hvis 
jeg får brug for det . 
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• Jeg støtter gerne det arbejde der gøres af 
jægerforbundet for at støtte jagtsagen. Jeg 
kan lide jagtbladet. Jeg benytter tilbud i 
min lokale jagtforening. 

• PÅ grund af arbejdet med den stående 
hund 

• Det er man bare 
• For at støtte forbundet, læse hvad der røre 

sig jagtmæssigt 
• For at videreudvikle jagten på landsplan 
• Danske jægeres interesseorganisation, 

generel information om jagt. 
• er aktiv i en lokal forening og vægter 

lokalforeningen en del højre end forbundet 
men er stadig bevidst om vigtigheden om et 
fælles forbund 

• Fordi at vi i dk skal stå sammensom 
organisation, ok kan arbejde videre mod et 
bæredygtigt forbund 

• Der er jo ikke noget alternativ! 
• fordi jeg skulle være en del af 

hundetrænerne i min jagtforening og for at 
kunne deltage i DJ's kurser 

• Jeg kender vigtigheden af at være 
organiseret og få sine interesser 
repræsenteret af en seriøs og solid 
forening! Samtidigt flugter mine meninger 
om jagt nu og i fremtiden meget med 
jægerforbundets. Desuden er jeg meget 
glad for bladet med en masse seriøs og 
underholdende læsning - og et glimrende 
tillæg med info fra de lokale klubber! 

• Fordi jeg er jæger 
• Fordi jeg er jæger 
• Jagttegn for tre år siden. Stadig ny og synes 

at få god bred information fra DJ. 
• Jeg tror på at fællesskab gør stærk. Det er 

nemmere at komme igennem politisk samt 
til offentligheden med en sober og fælles 
platform. 

• Jeg er jæger, ikke trofæjæger. 
• på grund af bladet 
• Det har jeg altid været 
• På grund af lokal jagtforening 
• Får nyheder, er med til at betale 

kontingent til den lokale jagtforening. 
Gode artikler. 

• For at støtte organisationen 
• føler det naturligt som aktiv jæger 
• Det er fordi jeg mener det har stor 

betydning at vi har et stærkt forbund der 
varetager naturen og jagten i Danmark. 

• For at være opdateret på det nyeste 
indenfor jagt. Og fordi jeg har været meget 
aktiv i den lokale jagtforening 

• Fordi jeg har jagttegn 

• Ellers kan jeg ikke være medlem af min 
lokale jagtforening 

• Fordi jeg er jæger 
• Det har jeg været i mange år Det bør alle 

jægere være 
• for at deltage i en forening lokalt. 
• Støtte om en god sag. for medlemsbladet 

sag. igennem lokalforeningen(Finderup). 
• Blev medlem i 195o og har været det siden, 

er idag 85 år og har fulgt forbundets 
udvikling gennem mange år med interesse. 

• For at være forsikret mv 
• Det er desværre prisen for at være medlem 

af en lokalforening 
• Jeg får bladet 
• Pga ellers kan jeg ikke være medlem på 

skydebanen 
• Håber at det kan forlænge jagten i DK så 

vores børn kan gå på jagt osse. 
• Der er altid nye emner som bliver taget op i 

bladet, jeg havde brug for jutitisk støtte og 
de var der med det samme,en famntastisk 
måde at netværke med andre jægere, gode 
artikler i bladet. 

• Viborg 8800 
• Jeg har været medlem siden 1969 da værne 

Landsjagtforening af 1923 det er så 
forsat,jeg er kommet lidt op i årene så jeg 
går ikke så meget jagt mere. 

• Fordi at 
Det er den organisations der varetager 
jægers interreser i dk 

• For at få mest muligt ud af et 
jagtfællesskab 

• Dejligt at være medlem af en organisation 
som på en saglig og faglig kompetent måde 
tager interesserne op for jægerne 

• For at få oplysninger om jagt og vildt i 
Danmark og verden 

• Pga bladet jæger og hunde træning i den 
lokale forening. 

• Fordi at jeg gerne vil have bladet jæger 
• fordi jeg godt kan lide at følge med i hvad 

der sker indenfor området. 
• Da jeg for mange år siden meldte mig ind i 

en Danmarks Jægerforbund via en lokal 
jagtforening, var det primært for at 
modtage jagtbladet. I dag ser jeg også 
medlemskabet som en mulighed for at få 
indflydelse i forhold til jagtpolitiske 
spørgsmål. 

• støtter gerne om om fællesskabet 
• Da jeg er jæger mener jeg at man bør være 

medlem 
• Medbestemmelse over jagten i Danmark. 
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• For det i laver for vores natur og jeres 
medlemmer. 

• Del af fællesskabet og muligheder for 
indflydelse. 

• Jeg har været medlem siden jeg var 16 år 
og i dag er jeg 70.  Jeg kunde slet ikke 
tænke mig at jeg ikke kan læse jeres blad 
forenings meddelser og lignende.Som 
medlem i 54 år håber jeg snart at det bliver 
gratis, der er meget der skal betales med 
pensonist løn.   m.v.h. poul erik larsen 

• For at støtte en stemme i Danmark som 
vare tager Jægernes ønsker 

• Blev det automatisk efter at have taget 
jagttegn... 

• For at være organiseret 
• Der er meget info, gode artikler, og 

beskrivelser af nyt grej 
I det hele taget , hvad der rør sig! 

• Jeg er medlem for at støtte jægernes sag 
• Behov for at præge det politiske billede 

med nuanceret forståelse for jagten. 
• Modtage medlemsblad - kursustilbud og 

generelle jæger informationer 
• Det er en del af at være jæger og det giver 

gode informationer omkring jagt. 
• Får jagtbladet, og så er der muligheder 

med jagter har jeg hørt 
• Fordi jeg mener det er nødvendig med et 

samlet talerør 
• Jeg er medlem af en jagtforening, og 

syntes derfor det er naturligt. 
• oprindelig og i mange år for at deltage i 

arangementer og også personlig i mange år 
arbejde med jagt sagen/foreningen, nu 
mest fordi vi ikke har nogen bedre 
organisation men er absolut ikke tilhænger 
af de retninger jægerforbundet tager i 
disse år. 

• Er medlem gennem min forening, men er 
også af den mening, at sammen står vi 
stærkest. 

• Støtter op om forbundet som politisk 
redskab. 

• har aldrig brugt det 
• Det ved jeg faktisk ikke 
• Fælles stemme er det eneste der tæller 
• Det er vigtigt for mig at have en stor 

organisation bag jagtens sag til at forhandle 
bla. mine jagtlige rettigheder med 
myndigheder, her tænkes især på 
jagttidforhandlinger. Der er også meget 
socialt i at være medlem, man kan 
indhente råd og vejledning fra 
Jægerforbundets ansatte i tvivlsspørgsmål, 
man får et godt og interessant blad, man 

kan annoncere arrangementer både 
gennem det trykte blad og på 
hjemmesiden.  
Der bliver lavet masser af projektet og 
forsket sammen med øvrige instanser for 
hele tiden at kunne dokumentere fakta. 

• Jeg er jæger i DK og føler det er naturligt 
at være medlem jeg er også medlem af 
jagtforening. 

• For at værne om vores jagt rettigheder 
• Gammel tradition. Det skal man da være, 

som min for længst afdøde far lærte  mig. 
 
Har vist været medlem, siden jeg fik mit 
første jagttegn i 1956. 

• Jeg er jæger og ønsker at følge med i det, 
der sker i foreningen. 

• For at støtte op om det arbejde der gøres 
på politisk hold og for at beskytte den 
miniritet i Danmark som er jægere. 
For at medvirke til samarbejde mellem 
jægere. 

• formanden dømmer en kollega og fratager 
ham sit medlemsskab  inden der falder dom 
i ulvesagen  
som formand for optagelsesudvalget i 
schweisssystemet tilsidesætter 
optagelseskriterierne ? Der står i reglerne 
at der skal være ens vis afstand mellem to 
schweisshundefører , og det er anden gang 
i løbet af 4 år schweisshundefører optages 
som er samlever /gift med en kollega og 
bor under samme tag 

• Kan godt lige og læse bladet der kommer 
rundt 

• Det er jeg, fordi jeg synes vi skal værne om 
det fællesskab vi har som jægere, og kun 
sammen kan vi bidrage til, at det 
fællesskab er ordentligt... 

• For at bidrage til et samlet 
naturbeskyttelsesarbejde og en forening 
der varetager mine interesser som aktiv 
jæger. 

• For at støtte op om forbundet og selv blive 
fagligt orienteret. 

• Blev tilskyndet medlemskab da jeg tog 
jagttegn. 

• Jeg syntes at det er en selvfølge at være 
medlem når man er aktiv jæger. 

• Man ved jo, jo større fællesskab jo 
stærkere. Men i DJ savner jeg indflydelse 
og mere åbenhed. 

• Jeg syntes det er en god ting at være med 
til at passe på naturen og så er der jo en 
masse andre goder med oveni som man 
støtter og er fælles om 

• Skydning med riffel og haglgevær 
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• jagtbladet 
• Grundet jagtforening 
• Det er vigtigt med en fælles organisation til 

varetagelse af de danske jægeres 
interesser 

• Det er jeg for at kunne være medlem i 
jagtforeninger 

• Umiddelbart mener jeg at sammenhold gør 
stærk. Men pt. er der for meget fokus på 
enkeltpersoner og ikke målet. 

• Primært pga jagtblad 
• Jeg synes det er vigtigt man har noget 

fælles som jæger 
• Fordi jeg er medlem af en lokal forening og 

vil også gerne følge med i hvad der rør sig 
inden for dansk jagt. 

• Information om jagt og natur 
• Jæger bladet er interessant 

Godt at nogle varetager jægernes 
interesser 

• Fordi jeg er jæger 
Jeg vil gerne deltage i de forskellige 
arrangementer  
Jeg kan godt lide at holde Jæger og blive 
opdateret  
Jeg vil gerne være en aktiv del i hvordan 
jagt og forvaltning skal forgå 

• Lidt pligtmedlemsskab / forsikring 
• Instruktør uddane 
• Fagligt og interesant blad-vi står stærkere 

des flere vi er sammen 
• Bladet og orientering om væsentlige 

jagtforhold 
• Mit jagttegn og medlem af en jagtforening 
• Det skal jeg være for at være i min 

jagtkonsortium. 
• jeg er jæger 
• Lokale jagtforening 
• Information 
• For at følge med i nye regler for jægere og 

for at få ny og bedre viden og dyr og natur 
• For at gøre brug af de mange fordele og 

rabatter, samt være medlem af 
jagtforening 

• På grund af den lokale jagtforening samt 
muligheden for at DJ kan råbe politikerne 
op 

• Jeg er meldt ind via den lokale Jagt 
forening. 

• jeg vil gerne havde oplevesen af jagt 
• Jeg vim gerne kunne booke lerdue 

skydetræning på Kalø. 
• Det lokale arrangement 
• For at holde gang i jagten i dk 
• For at fremme jagtens interesser. 

• jeg synes der er mange gode oplysninger 
man får,og meget læse stof, så er ok. 

• DJ kæmper for mine muligheder for at gå 
på jagt i Danmark 

• Samlet bør vi jægere have større 
indflydelse 

• Fordi jeg synes der kommer gode 
informationer om sporten. 

• for at holde mig opdate på hvad der sker og 
artkler 

• Generelt interesseret i alt om jagt, vil 
gerne holdes ajour, solidaritet 

• Af princip. 
• på grund af bladet 
• For at få jagtbladet, samt støtte forbundet. 
• Pga medlemskab i jagtforening. Er 

skydeinstruktør. 
• Fordi jeg er jæger 
• Gode historier, gode tilbud fra div. 

forhandler, nyt om regler der ændre sig. 
• Væsentligt at jægere er samlet et sted. 
• På mange områder betragter jeg Danmarks 

Jægerforbund som en slags fagforening, 
hvor jægerne står sammen og gør de rigtige 
ting sammen. 
Det er en god måde at holde sig opdateret 
på jagt generelt, udstyr og lovstof. 

• For at få de seneste nyheder indenfor jagt 
• Det giver mulighed for os jægere, også er 

det en "klub" med ligesindede 
• Jeg er nyjæger, og får gennem DJ masser 

af inspiration og viden om denne, for mig, 
nye verden, som jeg har bevæget mig ind i. 

• Fordi jeg gerne vil følge med i hvad der 
sker i jagten i dannmark for tiden og selv 
gerne vil blive færdig med skydeprøven, så 
jeg selv kan gå på jagt. 

• Jeg er jæger, og mener at DJ gør en god 
indsats for at varetage jægernes interesser 

• Det var bare det mest logiske at gøre da 
jeg tog jagttagn i året 

• Jeg er forholdsvis ny i Danmarks 
Jægerforbund. Det, jeg allerede har fået 
indtryk er er, at man kan få hjælp til 
mangfoldige problemstillinger. Desuden er 
det et godt blad at læse. Det er meget 
belærende. 

• Jeg mener at det er vigtigt at jægerne er 
organiserede ift. at få indflydelse på 
jagtens fremtid og Danmarks natur 

• For at snuse til jæger universet som 
nyjæger uden ønske om at gå på jagt. Har 
taget jagttegn for at lære biologien (og 
kunne regulere ræv, krager og skader), 
men måske også skyde en due, fasan eller 
hare til fryseren. 
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• Som medlem af en jagtforening giver 
bladet "Jæger" et godt indblik i hvad der 
rører sig på det jagtlige område i DK. 

• foe medlemsbladet og for jagtforeningen. 
og for at støtte op om det politiske. 

• For at få en løsere våbenlovgivning. 
• Er nyudklækkede jæger, så blev automatisk 

medlem 
• Meget info, fx gennem bladet. Jeg er 

medlem i to foreninger og bidrager gerne 
til fællesskabet. 

• Jeg mener, at det er en del af det at være 
jæger. Vi er nødt til at have et samlet 
forum, hvor viden og meninger bliver delt. 

• Blev medlem da jeg meldte mig i i Høng 
skytte forening, for at skyde lerduer, så ved 
ikke så meget om jægerforbundet, men 
havde tænkt mig at tage jagttegn her i 
vinter. Mvh Michael 

• Der er ikke noget alternativ 
• fordi der er meget spændene læsning 
• Føler det som en pligt at støtte op om 

jægersagen 
• Jeg er medlem af DJ begrund af at jeg har 

jagt tegn, min far er medlem, og har kun 
snakket godt om det. 

• Fordi det er et vigtigt stykke arbejde 
forbundet gør for jagten i danmark 

• For at holde mig opdateret med nye regler 
og tiltag. Jagt tider Og få input. 

• Fordi vi skal stå sammen som jægere om at 
udføre jagt på god og forsvarlig måde - og, 
meget vigtigt, at udgøre en fælles stemme 
som modstykke til Danmarks 
Naturfredningsforening/DOF og de andre 
"hellige". Jagt er naturligt - og det skal det 
blive ved at være. 

• -------------- 
• Jeg har jagt tegn og går på jagt et par 

gange om året 
• En stor forening har stører mulighed for at 

blive hørt 
• naturligt for en jæger. 
• Mener det er godt vi jæger står sammen et 

fælles sted, hvor der kan være mulighed 
for internt at tage debatter om vores 
fælles jagtlige fremtid i Danmark. 
 
Derudover kan jeg godt lide den positive 
tilgang der er i DJ om vores nuværende og 
fremtidige status. Hvis vi ikke kan tilgå 
offetnlighedem med ynde men blot er sure 
gamle mænd så har jagt i Danmark ikke en 
stor fremtid. 

• jeg har erhvervet jagttegn forrige år 
• Fordi jeg går på jagt ... 

• Stor interessesammenslutning. 
• mener vi er stærkest sammen 
• Vordingborg Jagtforening 
• Er glad for at være medlem. Meldte mig ind 

for 64 år siden. Jeg får interessant stof, 
men også mange annoncer, der kan være 
meget informative.Nyt om både gammelt 
og nyt. 

• Jeg er medlem fordi jægerne står stærkest 
når vi er samlet i et forbund.  Det stiller os 
stærkest i en forhandlingssituation. Hvem 
skal eller kæmpe jægernes sag. Og så kan 
jeg godt lide, at man har et sted, hvor man 
kan indhente viden og søge svar. 

• jagtblad og fælles forbund for jægerer 
• Jeg har været medlem af en jagtforening 

siden 1963, min bevæggrund er primært at 
organisationen, nu DJ forhandler vores 
rettigheder som jægere med 
myndighederne, uden denne 
forhandlingsret tror jeg andre "grønne" 
organisationer ville have kvalt jagten. 
Sekundært men også vigtigt er de, ofte 
lokalt forankrede, uddannelsestilbud der 
tilbydes i DJ regis. 

• Det er vigtigt at have en organisation der 
varetager jægernes interesser., vedr jagt, 
natur og miljø. 

• Vigtigt at stå sammen om vores fælles 
interesse. 

• For rigtig mange gode oplysninger og 
information 

• DJ er et nødvendigt talerør for danske 
jægere og tjener tillige som en 
fremragende formidler af viden, politisk 
stof etc. 

• jagtbladet lerdueskydning- riffelskydning- 
• Bør man være som aktiv jæger. 
• Fælles interesse samt støtte til fælles 

indlydelse 
• For at støtte op om jagten 
• Ser det som en naturlig og nødvendig del at 

støtte op om jægerforbundet , uden 
jægerforbundet ville det nok ikke være 
meget vi kunne gå på jagt i Danmark 

• For at bakke jægerforbundet politisk op. 
For at foreninger kan lave aktiviteter for os 
jægere. 

• Jagten har fælles talerør 
• opbakning. Jo flere medlemmer vi er, jo 

stærkere står vi 
• for at kunne deltage i diverse prøver 
• For jo flere medlemmer vi er. jo mere 

bliver vi hørt. 
• Støtte blad 
• Sammen er vi stærkere 
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• Det er vigtigt at bidrage til en organisation 
der varetager jægernes interesser i forhold 
til politikere og lovgivning. 

• syntes at det er godt at møde ligesindet der 
har et realistisk syn på jagt 

• Jeg er medlem fordi jeg går på jagt.  
Jeg får oplysninger om alt muligt, der rører 
sig indenfor jagt via bladet Jæger. 

• Det er på grund af min lokale jagt forening 
• For at kunne følge med i emner inden for 

jagt, for at få Jæger-bladet, for at støtte 
hele det politiske som foreningen gør for at 
give os fornuftige forhold i det politiske 
univers mv 

• For at være "up to date" med seneste 
lovgivning. 

• Synes at det følger med at være medlem 
når man er jæger 

• Har altid været jagtinteresseret og medlem 
af både Landsjagtfoeningen og 
strandjagtforeningen siden 1959-60 og vil 
være medlem til jeg ikke kan gå på ja 
mere. 

• For at der der er nogen der skal varetage 
jagtens interesser 

• for info om alt hvad der er om jagt 
• Bladet og den politiske tyngde 
• Fordi jeg har jagttegn og i kommer med 

meget nyttig info 
• Fordi jeg er nyjæger, og mener det er 

vigtigt at deltage og være medlem. 
• Godt medlemsblad, holder mig ajour med 

hvad der sker inden for jagt, både lokalt og 
landspolitisk 

• Jeg mener alle jægere burde støtte op om 
vores forbund for kun med det i mente kan 
vi bibeholde jagt i Danmark med en 
fornuftig baggrund samlet gør stærk 

• støtter det der kan sikre rettigheden til 
jagt DK 

• Det er der mange gode grunde til. Det er en 
vigtig kilde til at være opdateret på de ting 
som vedrører jagt, i særdeleshed love og 
regler. Det er også en vej til uddannelse og 
øget almen viden. 
Endvidere er det grundlaget for at jeg i år 
har haft mulighed for at deltage i 
forbundsmesterskabet i såvel udvidet 
apportering som jagtfeltskydning. 
Jeg kan frygte, at mulighederne for jagt i 
Danmark vil være meget begrænsede uden 
DJ. 

• Sammenhold og et godt blad 
• For at vide hvad der sker i jægerens univers 
• En naturlig del af at være jagttegnsløser. 

• For at jægerne kan stå stærkere politisk og 
for at samle kræfterne for jagten et sted. 

• Opdatering af nyheder på grej, jagtformer, 
mv. 

• Jeg er medlem fordi DJ taler jægernes sag 
bl.a. overfor politikere, 
Vildtforvaltningsrådet mv. Jo flere 
medlemmer af DJ jo stærkere står 
jægernes sag. 

• gammel vane 
• Det bør man være som jæger. 
• Mener ikke at det er medlemmernes 

meninger og holdninger som dj arbejder ud 
fra 

• Ren rutine 
• for at få de nyeste information om våben 

og jagt 
• Vil gerne støtte op om jagtsagen i 

Danmark. 
Reelt er der ikke det store alternativ. 
At stå udenfor giver ingen indflydelse. 

• Jeg mener at vi som jægere står stærkere 
sammen hvis vi skal føre en faglig funderet 
debat med andre interessenter i det danske 
samfund både lokalt, nationalt og 
internationalt. 

• Jeg synes det er vigtigt at bakke op om 
fællesskabet, så dansk jagt får så stor en 
stemme som muligt. 

• For at støtte Jæger i Danmark, bliv klog på 
alt omkring jagt, læse og følge med i alt 
nyt inden for natur, jagt, fiskeri mv. 

• jeg er jæger 
• at være o støtte et forbund der arbejder 

for jagtens svære fremtid, 
• Det handler om at løfte i flok og sikre stor 

faglig udvikling inden jægerens 
interessefelt. 

• Fordi i varetager vores jægers interresser 
og billede ud af til i samfundet.  
 
Også mest af alt fordi det er påkrævet i 
forhold til medlemsskab af jagtforening og 
til kredsskydning. 

• Jeg er kasserer for en lokal forening og skal 
være medlem. 

• Det er vigtig at stå sammen for at kunne nå 
videre op i det politiske miljø og op å de 
resultater som vi står for. 

• Jeg er medlem for at bevare dansk jagt 
• De støtter jægerne 
• For at støtte jagten og dens muligheder i 

dk, samt nyde godt af dj s kursuser og 
ekspertise 

• Fordi jeg gerne vil være en del af 
fællesskabet. 
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• Fordi jeg kom med i en lokal jagt forening 
• Som jæger føler jeg et ansvar for naturen 

og det er vigtigt at være en del af en større 
sammenhæng, hvis man vil passe godt på 
naturen. Jeg driver et landbrug og er bl.a. 
uddannet indenfor vildtforvaltning. 

• For at få nyheder om hvad der rør sig 
• Gennem den lokale jagtforening 
• I har mange gode informationer 
• For at kunne stille hund på prøver 
• Jeg vil gerne modtage medlems bladet og 

jeg mener også at det er vigtigt at vi står 
som en gruppe når der skal forhandles 
jagttider lovgivning og andet der har med 
jagt at gøre, og at jægerforbundet også gør 
en positiv reklame for os overfor andre i 
samfundet 

• For at støtte vildt undersøgelser,og læse 
om jagt, vildt, og natur. 

• Fordi når man er aktiv jæger er man 
naturligvis medlem af hovedorganisationen 
samt at man modtager et rigtig godt 
medlemsblad hver måned. 

• jeg går udfra at forbundet arbejder i den 
lille jægers interesse ! 

• forsikringsmæssigt. at støtte og fastholde 
jagten i dk er vigtigt 

• Fordi jeg tog jagttegn 
• Pga. hundetræning, skydning og andre 

arrangementer 
Har lige deltaget på regulerings-kursus, så 
jeg kan komme i gang med råger og fælder. 

• Gode artikler i bladet. Udkommer måske 
lidt for tit 

• For at modtage jagtbladet. 
• For at skyde lerduer på konkurranceplan og 

for jagten 
• For at styrke fællesskabet 
• Rødekro jagtforening 
• Interesse i jagten og deltagelse i 

Jægerforbundet skydearrangementer 
• Jeg er jæger 
• For at blive holdt ajour med hvad der rør 

sig på jagtfronten, og for at kunne deltage i 
forbundets aktiviteter 

• Læse historie og hvad de andre foreninger 
laver 

• Lokal jagtforeningsformand 
• Jægere skal være organiseret for at bestå i 

Danmark og det politiske landskab 
• ??? 
• Som mangeårig aktiv jagtudøver finder jeg 

det naturligt at støtte arbejdet i 
jagtforening, og dermed også i 
Jægerforbundet 

• Naturlige sted som jæger gennem 52 år 

• Har været medlem næsten hele livet. 
• Jeg er medlem af en lokal jagtforening.  

Og jeg har været så heldig at få hjælp til 
en retssag  mod politiet, af jægerforbundet 
(som vi vandt) 

• Jæger siden 1966 
• for at være medbestemmende over vores 

natur og jagten 
• Jeg er jæger! 
• Fordi jeg er jæger og flugtskydnings 

instruktør og vi skal løfte i fællesskab. 
• fordi jeg er jæger og vi skal løfte i 

fællesskab 
• Blev i 1954 som 16 årig meldt ind i 

Landsjaktforening af 1923, hvor min far 
havde været medlem mange år og ellers 
bare fulgt med udviklingen siden. 
Vi fik dengang bladet: Jagt og Fiskeri, det 
var godt og gav somme tider lidt andre 
historier og fortællinger. 
Men tiderne forandrer sig - Det gør VI jo 
også, både hver for sig og 
foreningsmæssigt. 
Naturen forandrer sig VOLDSOMT - hvad 
skal det ende med for vore efterkommere -
"KATASTROFE" ? ? ? ! 

• for at få nyeste viden 
• For at blive informeret om hvad der rører 

på sig ift.jagt i Danmark 
• For at følge med i udviklingen. 
• som medlem få jeg den information 

omkring jagt og lovgivning i Danmark 
• De har nogle fornuftige holdninger og et 

godt medlemsblad 
• Bl.a. pga. bladet Jæger. 
• Med mere end 45 år som medlem og diverse 

tillidsposter, virker det som en 
selvfølgelighed. 

• Som aktiv jæger bør man efter min mening 
være medlem af Jægerforbundet. 
Har nu været "organiseret" 59 år 

• Det giver mig en god orientering om hvad 
der sker. 

• For at kunne følge med hvad der sker, og 
nye regler osv 

• På grund af jagt 
• Bladet 

Skal være for at være medlem i 
jagtforening 

• Det skal jeg være for at være medlem i 
Tinglev Jagtforening 

• For at bevare jagtretten. 
Stå stærkere overfor jagtmodstandere. 

• For at støtte op vores fælles sag. Mest 
mulig jagt. 
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• Har jeg været siden jeg fik jagttegn for 34 
år siden - min far meldte mig ind. 

• Fordi jeg gerne vil støtte op om et fælles 
forbund for de danske jægere, især i en tid 
hvor jægere ofte er udsat for kritik. 

• Jeg er meget interesseret i vildtpleje. 
• Nødvendig for at være Flugtskydnings klub 
• Har haft jagttegn siden jeg var 18 år og 

altid været jagtinteresseret 
• holde sig orienteret dels via jeres 

jærgerblad/Hjemmeside og licens  til 
holdskydning. 

• Fordi det har jeg snart været i 40 år og 
dengang jeg meldte mig ind, mente jeg at 
vi samlet i en forening stod stærkt. 

• De udgiver et godt blad hvor man kan 
indhente mange og gode indformationer om 
jagt i sin helhed. 

• Jo flere med fælles interesse jo stærker 
står man 

• DJ gør en indsats for naturen og jægerne 
• I håb om, at Jægerforbundet kan gavne den 

almindelige jæger i det daglige. Sørger for 
at det ikke kun er store lodsejere/lejere 
som har ret til jagt på kronvildt m.m. At få 
hjælp, hvis der er brug for det i forhold til 
lovgivning og offentlige instanser 

• Fordi jeg er jæger 
• Pga. Jagtbladet 
• DJ er en interesseorganisation som 

varetage jagtens- og naturens interesse, 
med henblik på at skabe et bæredygtigt 
jagtgrundlag, som er anerkendt og 
samfundsmæssigt accepteret. 

• Bladet jæger 
• Blad, organisation 
• For at være medlem af en forening som 

varetager min hobby og fordi jeg træne 
hund. 

• Bliver informeret om hvad der sker samt rør 
sig omkring mig. Og nyheder så jeg ikke 
står alene da der er en masse man skal 
vide, jeg føler mig tryk som ny jæger. 

• For at støtte jagten i hele DK 
• Bør støtte op om at sikre vores fremtidige 

jagtmuligheder 
• Det følger automatisk med ved 

medlemskabet i min jagtforening. 
• Kasserer i lokal jagtforening. 
• Kun pga deres tilbud om hundetræning. 
• fællesskabet at stå stærk. 
• Det er jeg, da jeg er medlem af en lokal 

jagtforening. 
• For at deltage i forskellige arrangementer, 

og for at følge med i nye ting, såsom regler 
osv 

• For at have bladet "Jæger" 
• For at følge med i hvad der sker i dansk 

jagt og have mulighed for at deltage i 
arbejde hermed hvis jeg ønsker. 

• Er kun medlem for at dyrke flugtskydning 
som sport. 

• interesse 
• Pga medlemskab i den lokale jagtforening 
• Tilpas mængde reklame. Ikke for meget, 

ikke for lidt. 
• Fordi i laver mange gode ting til os og 

kæmper for at vi må gå på jagt. I har en fin 
jægerblad. Og for at se på markedspladsen 

• Jeg synes ikke i har de rigtige holdninger 
eks i forhold til ulv i dk 

• viden, information, mm. 
• På grund af min skydeklub 
• fremtiden for jagt kun samhold gør stærk 
• Sammenhold giver styrke og kun sammen 

har vi en størrelse der gør at vi kan opnå 
noget. 
Samtidig har jeg muligheder for kurser og 
hjælp hvis ønsket eller behov. 

• Mener det er vigtig der mange der er af 
sammen mening, samt et sted at komme til 
dersom man måtte være tvivl 
og at vi har ordentlige forhold til os som er 
medlem 

• - Bladet JÆGER.  
- Medlemsnettet 

• Jeg kan godt lide at læse hvad der sker 
rundt omkring 

• for at stå stærkest over for myndighederne. 
• Fællesskabet er den eneste mulighed for at 

bevare jagten i Danmark. DJ har afgørende 
betydning for de jagtmuligheder vi har 

• Jeg synes lidt at man bør være medlem af 
sin "fagforening" - og det er jo DJ som 
sidder med ved forhandlingerne i 
vildtforvaltningsrådet. At man så ikke altid 
er enig med bestyrelsen - det er jo så noget 
andet. 
Samtidig er jeg meget glad for bladet 
"Jæger" 

• Fordi at er vi mange, har vi indflydelse 
• Det er vel som en fagforening, de varetager 

jægernes interesser og fremme 
• Praktisk 
• Forsikringer 

Bladet Jæger 
Tilbud af kurser 
Information 

• For at tale med 1 stemme 
• Bestyrelsemedlem og Riffelinstuktør i den 

lokale jagt forening 
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• Jeg er blevet jæger i år. Det vil kun være 
rigtigt for mig at være en del af dette 

• Jeg har jagttegn og det er vigtigt at være 
organiseret. 

• For at få bladet JÆGER og have mulighed 
for at blive opdateret generelt 

• AF pligt 
• Det er vigtig at stå sammen 
• Vi bliver bedre hørt sammen 
• Jagt bladet  

Jagt tider 
• Igennem jagtforening 
• Godt blad,rat at høre hvad der sker rundt 

om. Gode tips og historier 
• Det er et talerør for os jægere 
• For at være orienteret om hvad der sker 

inden for jagt. 
• Fordi det er vigtigt at være representeret 

på det politiske plan 
Og fordi det er vigtigt at have en stemme i 
offentligheden 

• Det er en moralsk pligt. Hvem skulle ellers 
tale jægernes sag. 

• For at kunne deltage i f.eks skydninger 
• Jegtforeningen er et godt fællesskab og en 

god måde at lære om jagt og dele 
oplevelser, derudover et godt blad 

• info om jagt, forsikring og nyheder 
• Her er jeg med i en forening, der handler 

om min interesse for jagt og natur, og det 
er herfra jeg bliver orienteret, ligesom jeg 
forventer, at foreningen er mit talerør 
overfor såvel offentlige myndigheder og 
interessegrupper med hvem vi enten har 
sammenfaldende eller modstående 
interesser. 

• For at støtte en god sag og for at gavne 
jagten i Danmark. 

• Godt at Vøre medlem 
• Overordnet fordi de arbejder for jagten i 

Danmark. 
• Jeg starte i sin tid som 18 år som kassere i 

en lokalafdeling i Himmerland, som ikke er 
mere. Hvor vi stod flugtskydning for 
foreningen medlemmer. 

• PGA gode artikler i bladet 
• Der er vigtigt at vi som jægere har forum 

hvor vi kan dele erfaringer og viden 
omkring vores natur og jagt relaterede 
emner. 

• For at være med til støtte en forening som 
varetager jagten overfor det øvrige 
samfund 

• Støtte Jagt og vildtforvaltningen. 
Derudover er jeg helt vild med alt der har 

noget med jagt at gøre, og derfor også vild 
med at læse i jagtbladet. 

• For at være med i en forening. 
• Jeg er glad for at kunne følge med i hvad 

der sker 
• Fordi det er vigtigt at være organiseret, at 

være orienteret om alt indenfor jagtens 
verden og så er det rart at slappe af med 
Jæger ind imellem 

• Vi står stærkere, når vi er mange. 
Giver adgang til gode faciliteter. 
Godt og oplysende blad. 

• Blev indmeldt da jeg fik jagttegn 
• Er medlem af et par jagtforeninger i 

jægerforbundet, og mener at det er en 
fordel at være med i et forbund, der 
kæmper for at vi kan bevare jagten i 
danmark. 

• jagt 
• For at støtte op om jægerne i DK. 

Jeg er medlem af en god lokalforening. 
Aalborg Jægerklub 

• Har været medlem siden 1975 og har 
altid(og særlig dengang der var flere) at vi 
stod for noget sobert. 

• Vil gerne støtte om en god ide, og fordi vi 
står stærkere, jo flere vi er. 

• Fællesskabet i en forening. På landsplan 
står alle foreninger stærkest 

• Har været det siden ca 1965, har været 
lokalforeningsformand i 9 år og 
kredsnæstformand i 12 år Dansk 
Jagtforening, og har tænkt mig at 
fortsætte som medlem. 

• Jeg har været medlem i mange år, fordi jeg 
læser om jagt her og i udlandet og de 
mange gode indlæg i bladet, og fordi jeg 
mener at vi jæger skal stå sammen. det er 
dog ikke alt jeg er enig om, ulve, 
hjortegrupper.... 
MVH 

• Godt at have en orgienation bag sig for at 
få ændret jagttider og regulering af vildt. 

• Fordi det er vigtigt at jægerne kan  blive 
hørt nu om dage hvor alle mulige 
foreninger har en mening om jagten. Da jeg 
startede med at gå på jagt i 1954 lå det 
hele i landbrugsminesteret og der var man 
helt på jægernes side. 

• fordi DJ varetager mine interesser 
• Et jægerfagligt fællesskab. Orientering om 

alt nyt ift lovning, viden om vildtet og ikke 
mindst gode artikler om forskellige 
jagtformer der inspirere til egen 
jagtudøvelse, 

• Gennem mange år og er glad for lokal afd 
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• Jeg er medlem for at få adgang til hagl- og 
riffelskydebaner, hundetræning og jagterne 
i den lokale jagtforening. 

• Det er en naturlig ting for mig at være 
medlem af Danmarks Jægerforbund som på 
bedste vis varetager jægernes interesser. 
Jeg har været formand for Aalborg og 
Omegns Jagtforening (det daværende 
Landsjagtforeningen af 1923, Aalborg 
Afdeling), og har siden 1999 været 
æresmedlem af denne forening. 

• Fordi, at jeg mener vi som jægere skal 
have et forbund sådan vi taler med én 
stemme. 
Da dette forbund er den nuværende bedste 
mulighed er jeg derfor medlem. 

• Så er jeg forsikret, samt støtter vildtpleje 
og jagtinteresser på politisk plan 

• Er nyjæger og har en drøm om at få en 
masse gode jagtture i det fri 

• fordi det er alle jægeres talerør - samt pga 
medlemsbladet 

• Det er vigtigt at der er en organisation der 
samler viden, arbejder med lovgiverne og 
vejleder medlemmerne. 

• Over 60 års medlemskab vidner om 
tilfredshed 

• Har været aktiv tidligere, bruger ikke DJ 
eller DJ aktiviteter mere, så det er mest en 
tradition end et aktivt valg 

• For at holde organisationen stor så den kan 
få noget indflydelse. 

• Jeg mener det er vigtig vi jæger står 
sammen. 

• Jeg er jæger og medlem af en jagtforening 
• jeg er pt. medlem fordi det er nødvendig 

hvis jeg vil deltage i foreningens jagt. 
• For at følge med i hvad der sker ijægerregi 

på en let tilgængelig måde.(blad, 
nyhedsbrev etc) 

• Den forening der varetager jægerens 
interesser, og forsøger at sikre jagten også 
for vore efterkommere 

• Jeg mener det er vigtigt at vi har en 
organisation der samlet kan repræsentere 
jægere overfor andre interesse 
organisationer og politikere. 

• Ved jeg ikke 
• Med alt det pres som jagten og jægerne 

udsættes for i det moderne samfund. Så er 
det vigtigt for mig, at vi som jægere har en 
stærk og sund interesseorganisation. Der 
kæmper jægernes sag i samfundet og 
politisk.  
 
Hvis man ikke er en del af DJ, så støtter 
man i min verden ikke dansk jagt. 

• Overordnet; at vi må være mange i 
forening, for at kunne begå os politisk. 

• Det giver bedre vilkår for jægere og vildtet 
i Danmark, at der er en organisation for 
jægere. 

• De har et godt medlems blad hvor der altid 
er relevant indhold 

• Forbindelse med jagttegn 
• Går på jagt 
• For at få nyttige jagttid 
• For at få nyheder inden for jagt og 

magasinet Jæger 
• Blev opfordret af jagttegnsinstruktør, pga 

app og jægerblad. 
• Fællesskab 
• For at få info 
• Det startede for 45 år siden,,og nu er jeg 

æfesmedlem 
• På grund af bladet "Jæger" 
• Det er jo nødvendigt for at være medlem 

lokalt 
• Fællesskab gør os stærkere 
• Håber at få den nyeste viden om alt jagt 
• Det er noget med fællesskab og 

naturpolitik - at vi fortsat har mulighed for 
at gå på jagt og værne om naturen. 

• Det er vigtigt at så mange så muligt står 
sammen i et forbund jo stærkere er man. 

• jeg er medlem for at kunne være 
orienteret om hvad der rører sig mht jagt 
og for at kunne deltage i forbundets 
arrangementer 

• Jeg træner hund og der har i nogle gode 
artikler og kursus, hvor jeg har deltaget i et 
hundens unikke lugtesans og første del af 
jagthunde instruktør. 

• Blev medlem i fm jagttegnserhvervelsen og 
har bibeholdt medlemsskabet for at 
modtage information 

• For at støtte jagt og sammenhold omkring 
jagt og natur 

• Et talerør for jægerne 
Fint blad 

• Får bladet, og er i øvrigt et tilfreds 
medlem. 

• føor at kunne deltage i fx jagtfelt skydning  
desværre synes jeg det forkert der ikke 
kæmpes lidt for gravjagt med Jack Russel 

• Jeg synes det er vigtigt at være med i et 
forbund der taler min sag og interesser, 
som jæger. 

• Masser af interessante artikler, med mange 
gode informationer. 

• Pga gode tilbud, spændende artikler mm. 
• Det er et sted hvor man kan samles om 

fælles interesser. 
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• For at fremme jagtens sag. Dets flere 
medlemmer vi er dets større 
gennemslagskraft har vi over for 
politikkerne 

• Fordi man er mere sammen end alene 
• solidaritet 
• bladet Jæger og arrangementer lokalt 
• Det er jo et krav 
• Jeg er jæger. Og jeg er medlem af et 

konsortium, som "tilhører" Aalborg 
jægerklub. 

• Del af et godt fællesskab og støtter en god 
sag 

• Jeg kan komme med på jagt i 
jagtforeningen 

• For at være medlem af et bredt fællesskab. 
• fællesskabet med ligesindede, styrken ved 

organisering , godt medlemsblad med 
relevante nyheder og gode beretninger. 

• Jeg tog et jagttegn igennem den lokale 
jægerforning 

• Jeg er nyjæger (fra foråret 2018) og 
Danmarks Jægerforbund er den letteste 
måde at holde sig opdateret på hvad der 
rør sig i miljøet. 

• det er det eneste rigtige at gøre for at 
samle en minoritet som jæger jo er. og der 
ved gøre os stærkere, på den danske facon 
ligesom vores fagforeninger gør. 

• blev opfordret til det under jagtkurset 
• Sammen står vi bedre i forhold til andre 

myndigheder. For altid en god behandling i 
Jægerforbundet. 

• Jagt har altid været min allerstørste 
fritidsinteresse, der medlemskab 
medafbrydelser (grundet uddannelse)siden 
1942. 

• For jagtens skyld  
• Jeg er jæger og medlem af en jagtforening. 
• Er nyjæger og det var ligesom en naturlig 

del af processen. 
• Det lærte min far mig. 
• Forventer at mit forbund varetager mine og 

jagtens interesser overfor lovgivere og 
øvrige myndigheder. 
DJ skal fortælle omverdenen at vi jægere 
gør noget for naturen og at vi bruger og 
holder af en varieret og sund natur. 

• Underviser i jagttegn  
Mener det er mit talerør 

• Fra tidernes morgen var det på grund af 
bladet. 

• Skal man ikke være det, når man er 
jæger?? 

• For mig er det vigtigt, at være organiseret, 
for at kunne følge med i love og 

bestemmelser indenfor jagtområdet og 
være orienteret om fremtidige planer og 
love mv. 

• Pga. Organisationen... Og at sammen er 
man stærkere 

• Aktiv jæger 
• Fordi det er vigtigt at jægerne har en 

samlet stemme overfor politikere, danskere 
mv som forestår den politiske 
interessevaretagelse på et sagligt/fagligt 
niveau - uden at blive skinger. 

• Det skal man som jæger være, som jeg har 
forstået det 

• De informationer jeg får om jagt. Især 
jagtbladet. 

• Info om jagt både i Danmark men også 
udland men der er nok lidt for mange 
reklamer i jægeren 

• det diver adgang til netværk og 
informationer og ligiledes står vi stærkere 
som jægere hvis vi støtter op om et samlet 
jægerforbund 

• For at støtte op om en forening der 
forsvarer og forvalter bæredygtig jagt i DK 

• Fordi jeg er medlem af en lokal 
jagtforening og desuden fordi jeg nyder at 
læse magasinet jægeren. Ydermere syntes 
jeg at det er vigtigt at være en del af 
fællesskabet som dansk jægerforbund også 
er. 

• For at have jagttegn og være med i en jagt 
forening (skydning) 

• Jægerforbundet varetager jægernes 
interesse for jagt overfor myndighederne 
og det er vigtigt for at vi fortsat kan udøve 
jagt og måske få jagt på nye arter. 
Bladet og nyhedsbrevene læses med stor 
interesse. 

• For at holde mig orienteret. Og fordi det er 
vigtigt at der overordnet holdes retning for 
etik og regler på området. 

• På grund af den jagtforening jeg er medlem 
af 

• For at være medlem af lokal forening samt 
modtagelse af jægerne 

• Jeg er aktiv jæger og ønsker at støtte op 
om jæger samfundet i hele Danmark. 

• Fordi at jeg tror på at det er godt og nemt 
at blive hørt igennem Danmarks 
Jægerforbund. 

• I forbindelse med at jeg tog jagttegn 
• Primært aktiviteter i den lokale 

jagtforening og lidt pga af bladet 
• For at holde mig opdateret og få noget 

spændende at læse. 
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• Jeg blev først jæger for lidt over eet år 
siden og syntes at DJ giver mig meget 
information om jagt og gør mig på den 
måde mere rustet. 

• Jeg håber og tror på at DJ arbejder for en 
natur i balance til gavn for alle, og jægerne 
får så gode betingelser for at deltage i 
tilpasningen af vores vildtbestande 

• Jeg har stor interesse for naturen og for 
jagt 

• Blev automatisk medlem, da jeg tog 
jagttegn 

• Jeg ser mit medlemskab, som en pligt for 
jægere i lighed med en fagforening, i er de 
eneste der kan komme igennem med nye 
tiltag og ændringer af jagt tider, selvom 
jeg ikke altid er enig med DJ synspunkter.. 

• Der har været en del konfliktfyldte sager 
internt i DJ - som også har fyldt på de 
sociale medier og presse. Det viser en 
organisation, som ageren fremstår 
uprofessionelt og meget bekymrende. Det 
vil være formålstjent, hvis man hentede en 
konfliktmægler ind og fik løst interne 
konflikter. 

• Det er vigtigt at læse jagtbladet og følge 
med i hvad der sker. 

• For at undgå at få spørgeskemaer 
• forsikring. lokal forening samt jagt blad 
• For at være medlem af lokal forening 
• Fordi jeg som jæger mener det er vigtigt at 

være opdateret på den nyeste information 
og viden omkring jagt. 

• Det er pga. den jagtforening jeg er medlem 
af. 

• Det var naturligt for mig at blive medlem af 
DJ, i forbindelse af at jeg erhvervet mig 
jagttegnet 

• Jagt og nyhederne 
• Blev meldt ind af underviser ved 

erhvervelse af jagttegn 
• Jeg er nyjæger og bruger bl.a. 

medlemskabet til at danne netværk og 
erhverve mig viden om det at være jæger, 
vildt og våben 

• Selvfølgelig, fordi jeg er jæger, men også 
fordi jeg finder det meget vigtigt at støtte 
Danmarks Jægerforbund, som jo gør en 
masse for os jægere og ikke mindst 
kæmper for ordentligt jagt og jægeres 
rettigheder i Danmark. 

• Jeg er nyjæger, jeg har fået tilbud om flere 
jagter og en god mulighed for at komme 
godt igang med jagtlivet. 

• For at kæmpe for vi må gå på jagt. Og fordi 
hvis man er seriøs jæger skal man være det 
efter min mening 

• Grundet jagt konsortie gennem en jæger 
klub 

• Blev jæger og tænkte det var en god ide. 
Nok også fordi jeg som lille deltog en del 
argemneter som Danmarks jægerforbund. 

• Fordi dette forbund varetager mine 
interesser som ny jæger 

• godt blad, forsikring 
• Det er jeg fordi jeg derved altid er 

opdateret om hvad der sker indenfor jagt. 
• Jeres blad 
• deltagelse i jagt via lokal jagtforening 
• Det er vigtigt, at man som jæger har en 

organisation med tyngde, til at varetage 
ens interesser. 

• Synes det er vigtigt at bakke op om 
fællesskabet. Sammen står vi stærkere i 
politiske og offentlige diskussioner 

• Jeg støtter gerne arbejdet for jagten, hvor 
b.la. lobbyarbejde er et fantastisk vigtigt 
område. 

• Jeg er medlem via min jagtforening 
• For at holde mig opdateret på nyheder 

inden for jagt. 
• For at få bladet og for at støtte jagtsagen. 
• Pga jagt tilladelse 
• Er medlem da jeg er tvunget til det. 

Personligt ville jeg gerne nøjes med at 
være medlem af en lokal jagtforening, men 
det kan man jo ikke ? 

• Fordi jeg får medlemsbladet 
• Jeg blev automatisk indmeldt, som 

nyjæger. 
• Hundesport, bladet og jagtmulighed i 

foreningen 
• For at læse jagtbladet og via den vej at 

holde sig orienteret om jagtens udvikling 
• Pga forsikring og diverse generel info i 

bladet 
• Fordi jeg er jæger og I har et godt blad 
• Er nyjæger og der findes en masse god 

information. Derudover synes jeg de sætter 
et dansk jagt i godt lys og mulighed for at 
dele oplevelser med hinanden 

• Jeg er medlem af DJ for at fremme jagtens 
interesser, 

• For at støtte og få oplysninger 
• Det er jeg fordi jeg er medlem af vores 

lokale jhagtforening 
• Har altid - siden 1971 været organiseret 

Jæger og aktiv i diverse lokal foreninger. Vi 
behøver også et samlet stærkt talerør 
overfor myndigheder mm. 

• Jeg kan ikke forestille mig ikke at være det 
• Det blev jeg ifm. indmeldelse i 

jagtforening. 
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• For at kunne skyde på foreningernes 
skydebaner og at læse Jæger 
Jeg mener at ledelsen ikke tjener 
medlemmerne men kun deres eget 
magtbegær 

• DJ forsvarer laver en stor indsats for at 
sikre en fornuftig jagtrelevant lovgivning, 
fx vedrørende knivloven og lovene om 
jagttider og jagtbare dyrearter. Dette 
gælde ikke kun indenfor Danmark, men 
også på EU niveau, hvilket jeg sætter pris 
på, fx vedr. våbenlovgivning.  
Forbundet arbejder derudover konstant på 
en forbedring af dets hjemmeside og dets 
app, hvilket kan mærkes. 
Endeligt er jeg tilfreds med det udbud af 
kurser, som tilbydes af DF. De gange, jeg 
har deltaget, har jeg nyt undervisernes 
venlig personlighed og højt fagligt niveau. 

• Jeg er nyudklækket grøn jæger, og får 
derfor mange gode tilbud, historier mm fra 
andre jægere 

• Ellers kan jeg ikke være medlem af den 
lokale jagtforening 

• Det bør man være som jæger og støtte op 
omkring det politiske arbejde der ydes 

• det er en god sags gerning og jeg får god 
information den vej 

• Fordi jeg er igang med at træne op til 
haglprøve 

• Sammen er vi stærkere :-) 
• Blev indmeldt da jeg fik jagttegn. 

Jagtforsikring. 
• Jeg er jæger og finder det derfor helt 

naturligt. 
• Har lige taget jagttegn 
• Det er vigtigt at stå sammen som forening, 

da det fremmer jagten. 
• Fordi jeg er jæger, og jeg mener at vi bør 

stå sammen. 
• Vi er nød til at stå sammen hvis vi vil 

bevare jagten 
• Jeg blev det, da jeg tog jagttegn. Jeg har 

ikke været aktiv jæger i nogle år, men 
regner med at genoptage jagten når jeg år 
lidt mere overskud i hverdagen og børnene 
er vokset. 

• For at støtte sagen om jagten 
• Jagtblad 
• Ønsker at holde mig orienteret og de og 

høre om andres oplevelser. 
• fordi jeg er jæger og man bør bakke op om 

alle de ting jægerforbundet arbejder for 
• Viden og formidling 
• Det gør os stærke. 

• For at kunne få hjælpe til med skydning og 
riffeluddannelse på min lokale skydebane. 

• Hvorfor ikke. der er mange info at hente og 
fordele. 

• Har taget jagttegn, men har aldrig bestået 
skydeprøven. Ville gerne dyrke det mere, 
men har ikke rigtig tid. Jeg er nok medlem 
fordi jeg gerne vil holde interessen lidt 
vedlige. 

• Jagtens overordnede betydning for mig. 
Fællesskabet via lokal forening 

• Primært via den lokale jagtforening, men 
støtter også gerne op om det jagtpolitiske 
arbejde I udfører 

• det er krævet for at være medlem af den 
lokale jagtforening... Overordnet  for at 
bakke op om "jægernes stemme" for det er 
vi ikke ret gode til som interesseforening 
sammenlignet med DOF, ect 

• Vigtigt at have et fælles forum for 
information, videruddannelse, sted at 
mødes. 

• fordi jeg er jæger 
• Vi taler jægernes fællessag. 

Forsikringsordning 
• Jeg går på jagt, og det har jeg gjort i snart 

50 år. Det var godt, at de 3 gamle 
organisationer gik sammen i én: Danmarks 
Jægerforbund.  
Og det var godt, at DJ samlede sin 
organisation med de nye bygninger vede 
Kalø. 
DJ er en organisation, hvor jeg som jæger 
og hundemand føler mig godt hjemme - fra 
lokalforening til repræsentantskab. 
DJ er en organisation, der hele tiden 
udvikler sig i forhold til omgivelserne. 

• Fordi dj varetager jægernes interesser 
• For at være en del af jægernes fællesskab. 
• så bliver man orienteret om forskellige ting 

vedr. jagt. 
• Det er vigtigt at have en stærk organisation 

med mange medlemmer, for at fastholde 
og udvikle jagtretten og mulighederne i 
Danmark 

• Bladet Jæger 
Støtter det politiske arbejde for jagten. 
Jeg er glad for de mange tiltag, kurser, 
uddannelse og service der bliver tilbudt 

• For at få bladet JÆGER 
• Medlem af bestyrelse 
• Det er godt at være organiseret 
• For at være opdateret på love og 

Ikke mindst den politik der udøves 
• Jeg er medlem for vis ikke vi står sammen 

om jagten, er vi ilde stillet. - og 
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orgaanisatorisk har jeg altid været med i 
en, eller flere jagtforeninger, - selvfølgelig 
ser jeg også frem til at der kommer et 
lagtblad en gang om måneden 

• Godt med et samlende Forum over for 
myndighederne 

• En del af et fællesskab der taler jægernes 
sag. 

• Jeg er medlem,fordi jeg ønsker at være 
medbestemmende til de beslutninger der 
bliver taget om vores natur og jagt, og høre 
om andres meninger, og fordi DJ er den der 
bedste måde at få indflydelse på. 

• Forsinkring, Medlemsblad og information. 
• Med i en stæk organisation 
• Det er en super god måde at få jagt under 

huden som nyjæger 
• Jeg er aktiv jæger. Og mener at Danmarks 

jægerforbund varetager mine interesser. 
• Det er jeg fordi der nærmest er monopol 

lignende tilstande vedrørende skydebaner 
og jagt muligheder ved lokal jagtforeninger 

• Mest for medlemskab i lokal jagtforening. 
• Jeg kan godt lide jægerbladet, og støtter 

gerne op om det arbejde Danmarks 
jægerforbund gør for jagten og naturen i 
Danmark 

• Kun forenet har vi en reel chance for at 
sikre jagten fremadrettet. 
Fordele ved forsikring, TRYG 

• Jeg er medlem for at Jeg kan følge med i, 
hvad er sker omkring og nye tiltag. 

• Godt medlemsblad og altid meget info 
• Som jæger synes jeg det er et vigtigt at vi 

fælles gør noget for at gøre andre 
opmærksom på vores fælles hobby og 
pension. Derfor er jeg medlem for at vi kan 
står sammen Som jægere 

• Det at være en del af et fællesskab som 
jæger, hvor viden og historier fra landet 
deles har stor betydning for mig. Samt at 
kunne følge med på lokal plan, hvad der 
sker inden for jagten. 

• Læser bladet og håber man arbejder for 
gode jagtmuligheder i DK. 

• Er medlem af lokalforening og derigennem 
af DJ. Fint med bladet som holder en ajour 
med jagttider og gode historier. 

• Gammel vane, har været med siden 
begyndelsen. 

• Min informations kilde vedrørende jagt 
• Blev meldt ind i forbindelse med 

jagttegnskursus 
• For at være medlem af en jagtforening, for 

at modtager blader jæger, og for at støtte 
op om lobbyarbejdet generelt. 

• Naturligt når man er jæger 
• Giver adgang til vores lokale skydebane. 
• Vil gerne støtte op om det talerør, som 

Jægerfirbundet er overfor resten af 
samfundet 

• Jeg vil gerne med til de arrangementer, der 
er ind imellem, og være drage nytte af det 
store netværk. Og så synes jeg, det er 
vigtigt, at vi har en fælles stemme rent 
politisk. 

• Jeg får altid de sidste nyheder 
• For at være medlem af den Jagtforening 

jeg er medlem af. 
• Jeg har faktisk ikke taget grundigt stilling 

til det - men havde indtrykket af at det er 
vigtigt hvis jeg går på jagt i Danmark - 
noget med at jeg er forsikret hvis der sker 
noget? Og så har jeg indtryk af at det er 
den eneste organisation der kæmper 
målrettet for at oplyse omkring jagt og 
jægere i DK, og nuancere billedet af hvad 
vi laver. 

• Fordi det er vigtigt at alle jægere i DK, står 
sammen og taler med en stemme over for 
lovgiverne. 

• Fælles talerør for os jægere. 
• Sammen er jægerne stærke overfor andre 

brugere af naturen 
• Det er den enest mulighed, for at bruge 

lokal skydebane. 
• For at kunne deltage på diverse 

hundeprøver 
• Naturligt at være en del af forbundet 
• Fordi jeg går på jagt 
• Jeg får der besked om alt vedr.jagt mv. og 

jeg mener at man skal være medlem af 
foreningen hvis man er seriøs og 
jagtinteresseret. 

• For at støtte jagten generelt i DK via et 
talerør til politisk indflydelse. 

• primært fordi DJ - på en god måde - 
varetager jægernes interesser i forhold til 
både offentligheden og politikerne. 

• Fællesskab 
Stærke sammen 
Oplysninger og viden 

• Det skal man jo være i mange 
sammenhænge. 

• For at få flere muligheder og mere viden 
som jæger 

• Fællesskab sikre at der bliver belyst vigtig 
ting 

• Sammen står vi stærkest 
• Tog et jagttegn og følte det som en naturlig 

følge. 
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• For at kunne være medlem af Aros 
Jagthornskole 

• For at støtte op om de initiativer og det 
lobby arbejde DJ står for. 

• ja, jeg er jæger 
• For løbende at blive orienteret om nyheder 

i relation til jagt og natur 
• Jeg vil gerne holde liv i jagten i Danmark 

da jeg har gået på jagt fra jeg var fire år 
gammel og elsker alt natur 

• tryghed 
• På grund af forsikring og de information jeg 

modtager gennem medlemsblad. Vil også 
gerne støtte en organisation som varetager 
jagt interesse. 

• Jeg er medlem på grund af et super godt 
blad, medlemskab af lokale jagtforeninger 
(2 stks.) og har benyttet mig af en 
fantastisk dygtig skydeinstruktør i Kalø 

• for at kunne komme på hundeprøver 
• jeg er medlem fordi vi står stærkest når vi 

er flest, blandt andet til div. forhandlinger, 
• Fordi det syntes jeg man skal som jæger 
• Tradition og som varetagelse af jægernes 

interesser 
• For at få tips og råd til at være jæger 
• Juridisk bagland og tryghed. Fællesskab 

omkring det politiske samarbejde om 
jagten i Danmark, Forsikringsmæssigt. 
 
Og ikke mindst bladet Jæger... 

• Støtte til det politiske arbejde. Alm. 
interesse. 

• Danmarks Jægerforbund er de danske 
jægeres talerør 

• for at kunne følge med i hvad der sker i og 
omkring jagt. 
Jeg er selv nyjæger og skal i gang med at 
finde områder, hvor der er jagt ud at 
ødelægge budgettet derhjemme 

• Bladet Jæger 
• Det er min organisation som tegner og 

forhandler jagt på det politiske plan. Derud 
over lavers der mange aktiviteter der 
spreder jagtens mange facetter. 

• Jeg er nyjæger og her får jeg billigt en 
jagtforsikring og mulighed for at have en 
finger på pulsen jagtmæssigt 

• medlem på første år, da jeg er nyjæger 
• Fordi det er godt at vi har en stærk 

forening, som bliver taget seriøst, til 
påvirkning af det politiske system. 

• har jagttegn 
 
god serviceorganisation 

• Jeg er “nyjæger” og bruger foreningens 
tilbud, artikler osv til mere information og 
inspiratio 

• For at kunne engagere mig i lokale 
foreninger 

• For at blive opdateret med sidste nyt. 
• DJ er en sober,saglig og ordentlig 

interesseorganisation som tager ansvar også 
for natur- og miljøområdet. 

• Jeg er medlem, fordi jeg går på jagt, samt 
går til hundetræning i den lokale 
jagtforening. 

• lidt lige som en fagforening skal varrtage 
de ansettes rettigheder så håber jeg jo dj 
vartager jæreres ratigheder 

• Jeg har været medlem  i mere end 35 år, så 
længe jeg går på jagt vil jeg være medlem 

• Det er vigtigt vi står sammen i forhold til 
naturen og interessen for jagt. 

• Jeg er jæger, og derfor er jeg selvfølgelig 
også medlem af DJ. 

• Håbet var at mange samlet under et 
forbund, havde støre politisk 
gennemslagskraft, ang jagt tider, 
regulering (Råger/Duer/Sølvmåger 
Regulering) Se bare hvad der er sket i 
England. 
Hvad med at smøre ærmerne lidt op og få 
nogle af vores arter igen, grævling, 
duejagt, jagttid på råger(som ikke er en 
sangful "EU"). 
Hvad med Skumringstid; bliver ens over 
hele landet på kronhjort, råvildt, dåvildt og 
Sikkavildt? 
hvis det skal gennemføres skal det være en 
samlet forening, og ikke "hjortelav" (for 
øvrigt idiotisk idé i så lille et land som 
Danmark) 
 
Hvis I ikke kan finde ud af det - hvorfor så 
være samlet i en forening? 

• Mulighed for at følge med i hvad der rør sig 
inden for jagt og hunde træning, mm 

• Jeg syntes det er en del af at gå på jagt at 
man bliver informeret om nyheder 

• Det er vel lidt som med fagforeningen. At vi 
har en organisation som er stor og stærk 
nok til at kæmpe jægernes fælles sag. 
Samtidigt er det et krav for at være 
medlem af vores lokale jagtforening. 

• Ikke en speciel grund. Det har jeg bare 
altid været og vil gerne have bladet. 

• Det er vigtigt at have en forening/forbund, 
hvor vi kan samle jægernes interesser og 
arbejde for bedre vilkår for jagt, regulering 
og vildtforvaltning generelt 
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• for at støtte alle de gode ting DJ gør for 
jagt i Danmark og for at få de fordele der 
er ved at være medlem 

• Fordi jeg har et gevær og I gør en god 
indsats med vildtforvaltning 

• Solidatet med jægere. 
• For at være en del af en organisation som 

fremmer jagtens interesser i DK 
• Jeg er medlem for at holde mig opdateret i 

hvad der sker i jagt verdenen. 
• Det er en rigtig god og effektiv 

organisation, som repræsenterer en hobby 
og et livssyn som jeg har. 

• Jeg er nyjæger så der er mange 
informationer der er værdifulde for mig! 

• Jeg er medlem i forbindelse med mit første 
med jagttegn 

• For at holde mig opdateret vi 
medlemsbladet jæger. 

• Har netop taget jagttegn, og føler det 
naturligt at få info fra JF. 

• Jeg er medlem fordi jeg er nyjæger og 
derfor vil jeg gerne holde mig opdateret 
omkring jagt relateret emner 

• Jeg blev medlem af Danmarks 
Jægerforbund for mange år siden. 
Årsag: Jeg ville/vil være medlem af en 
landsdækkende "organisation", der "tjener 
og varetager" JÆGERNES INTERESSER 
overfor såvel offentlige 
myndigheder lokalt og på landsplan samt 
overfor hele den danske befolkning. 

• Vigtigt at have et samlet centralt organ 
varetager og taler jægernes interesser. 
Godt med en månedlig opdatering af 
aktuelle ting og sager. 

• For at kunne deltage i hundeprøver rundt 
om i landet 

• Findes ikke noget bedre alternativ 
• ET godt fællesskab for os jægere, et fælles 

talerør, og ikke mindst et udemærket blad. 
• For at holde mig opdateret og fordi det er 

vigtigt at os jægere har et fælles talerør 
der kan tale for os overfor politikerne, som 
laver lovene. 

• Større kendskab til jagtmiljøet og -
kulturen, og mere viden omkring lokale 
foreninger og jagtmuligheder 

• For bladet 
Opdatering om love og regler 
Hvad der rører sig i natur 
Hvad der rører blandt jægere 

• Det er vigtigt, at være medlem af en org. 
Der varetager jægers, naturen og vildets 
interesser. 

• fordi det er fornuftigt at stå sammen 

• Jeg er tilbage som medlem i DJ efter 20 år 
uden jagttegn - alene fordi et handicap 
gjorde udfaldet for, at det ikke længere var 
muligt at gå på jagt. I min fortid i DJ 
startede jeg ungdomsafdelingen under Tiset 
Jagtforening, i den forbindelse var jeg så 
privligeret at komme med på DJ 
ungdomsudvekling til Finland i sommeren 
1998, tak. 

• har været jæger i mange år og blev vel 
bare meldt ind da jeg fik jagttegnet 
engang. 

• For at få info om hvad der foregår inden for 
jagt området og tilbud fra forbundet 

• Der er meget nyttige informationer, en god 
måde at holde sig up-dateret på, nogle 
informative artikler 

• Jeg synes det er vigtigt, at stå sammen så 
vi kan forbedre jagt, miljø og natur 

• Da jeg er ved og tage jagttegn og det burde 
gavne det hele for alle jæger og kommende 
jægerer 

• For at støtte fællesskabet 
• Na 
• Jeg meldte mig ind, efter at have været 

jæger i mange år, for at opnå rabat på et 
kursus. Grunden til, at jeg først da meldte 
mig ind, og nu overvejer at melde mig ud 
igen, er, at jeg føler, at jeg betaler ganske 
meget for ganske lidt — især som 
studerende. Og efter at have været på 
kursus i Jagtens Hus, og set hvor flot det 
er, synes jeg måske også, at 
Jægerforbundet har brugt lige lovligt 
mange af mine penge på forbundets 
ansattes egne faciliteter. 

• Det er vigtigt at have en organisation, som i 
en for jagten svær tid, varetager 
jagtens/jægerens interesser og taler vores 
sag. 

• Jagtbladet, så jeg han følge med i hvad der 
rør sig. 

• For at holde mig orienteret om jagt og 
vildtforvaltning i Danmark. 

• Jeg er nyjæger og følte det ville være 
naturligt at melde sig ind 

• Vi står stærkest sammen. 
• For at vi kan stå samlet som jæger, og 

dermed har vores mening en større tyngde.  
Faglig interesse, en god blad. 

• Fot at støtte et forbund der kan tale 
jægernes sag politisk 

• Først fordi jeg er Jæger, derefter dækker 
det hele landet og lidt udlandet. 

• Fordi jeg er administrator for et konsortie 
og jæger 

• Jeg er jæger 
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• Magasiner og gode løbende informationer, 
link til fornyelse af svensk jagttegn 

• For at støtte aktiv naturforvaltning 
• For, at støtte jagten, og den danske natur. 
• Jeg mener det er vigtigt at støtte en 

interesseorganisation. DJ er vel den 
altdominerende for jægere. Da jeg startede 
var det vel også den mest moderate. Bladet 
er af god kvalitet. Reelt er det nok 
opdateringen på jagt og 
vildtforvaltningsfronten der gør at jeg 
stadig er medlem trods begrænset 
jagtaktivitet. 

• PGA det politiske arbejde for jagtens 
bevarelse. 

• Fordi det skal man være hvis man vil gå på 
jagt 

• For at holde mig opdateret on lovændringer 
mv. 

• .??? 
• nyheder 
• Politisk indflydelse, oplysning, kurser og 

uddannelse. 
• Jæger med hund 
• Fordi jeg mener det er vigtigt, at så mange 

som muligt støtter op om enhver 
interesseorganisation. 

• Som jæger mener jeg at det er vigtigt at 
være i en organisation, hvor man bliver 
orienteret om tiltag og forhandlinger der 
foregår. Og at man "kører" med fælles 
holdninger til jagt udøvelse mm. 

• Fordi jeg som jæger finder det relevant at 
være medlem af en organisation, som 
varetager jægernes interesser m.v. 

• Er medlem for at være opdateret 
fredningstider, nye love og regler. 

• Pga magasinet med jegtrelaterede artikler 
• Løbende info 
• Er nyjæger, så godt materiale at følge med 

i 
• Jeg synes at der er er mange gode artikler 

bladet. 
Så skal vi stå sammen vi jægere. 

• Støtte naturen og dyrene/viltet i Danmark 
og den gode info jeg får igennem DJ. 

• Pga bladet nyheder skydebaner og 
jagthunde 

• Primært for at kunne deltage i 
arrangementer, der kræver medlemsskab af 
Jægerforbundet. 

• For at være orienteret og nye tiltag, nye 
love og selvfølgelig at kunne have 
fornøjelse af at læse JÆGER 

• for at støtte en fælles forening 
• direkte medlem 

• Det er vigtigt med en stærk organisation, 
som repræsentere jægerne i det politiske 
univers. Dernæst er DJ stedet at samle 
viden og information for og om jægere og 
jagt i Danmark. 

• Bladet 
• Fordi Danmarks Jægerforbund er med til at 

fremme jægernes interesser. 
• Pga.Fælledskabet ,og retten til at gå på 

jagt 
• For at støtte jægernes interesser. 
• Idet  jeg har jagt og går på jagt, ligesom 

det er vigtigt at vi har en 
interesseorganisation der kan varetage 
jagtens interesser, og udvikle sunde vaner i 
forhold til jagt... 

• Fordi jeg har jagttegn 
• Syntes det er vigtigt at være med i en i 

interesse organisation. 
• For at holde mig opdateret om lovgivning 

etc. 
• For at være med i en forening der varetage 

mine interesser som jæger, politisk. 
• Fordi jeg mener, at DJ som 

interesseorganisation er den bedste og 
mest effektive måde,at styrke og fremme 
jagtlige, miljø- og naturmæssige hensyn. 

• Den største interesseorganisation, et 
udmærket medlemsblad. 

• Solidaritet med alle andre jægere, der som 
Jeg mener vi er bedst tjent med at være 
medlem af Danmarks Jægerforbund. 

• For at styrke jægernes stemme i den 
offentlige debat. 

• For at værne om jagten i dk og for at støtte 
op og være en del af det det vil sige at 
være jæger 

• Her får jeg alle de informationer, der er 
strengt nødvendige, for at være jæger i 
dagens Danmark. 

• For at støtte det gode arbejde jeg synes er 
meget vigtigt for Danmark og i særdeleshed 
os jægere. 

• Er jæger og vil gerne holdes opdateret 
• For at få alle informationer omkring jagt 
• For at have 100% styr på gældende love og 

vide hvad der sker i vores natur. 
• Af tvang 
• Har været medlem siden 1962 og været 

særdeles tilfreds, lige indtil 2012 hvor det 
jagtpolitiske arbejde overordnet set ikke 
mere var fokuseret på det jagtlige, samt 
det er fuldstændig absurd at bygge eget 
domicil "Jagtenshus", og derved fjernet sig 
fra magtens centrum København. I dag 
mangler der simpelt hen 
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sammenhængskraft, mangfoldighed i 
Danmarks Jægerforbund, ses tydeligt på 
den utilfredshed der hersker ude omkrin i 
landet, utilfredheden lægges offenligt ud 
på de socialmedier, den nuværende 
politiskeledelse bør være mere bevidst om 
at skabe den gode dialog jagtforeningerne, 
kredsene og medlemmerne, og inddrage 
disse i beslutningsprocesserne. 

• For at få ny viden om jagt og vildt 
• Som jæger mener jeg det er vigtigt, at 

bidrage til fællesskabet og holde sig ajour 
med diverse nyheder inden for jagt m.m. 

• For at læse bladet 
• for og støtte den danske jagt og for og 

støtte de ansatte i jægerforbundet som 
hele tiden arbejder for jægernes sag og 
synes de gør det godt og synes det er en 
skide go formand vi har 

• Fordi jeg synes det er vigtigt med en stærk 
lobby organisation der kan varetage natur 
og jagt interesser, samt at muligheden for 
at dyrke jagt også er tilstede i fremtiden.  
 
Hertil kommer også, at jeg gerne vil støtte 
en organisation som kan modvirke alt for 
"drakonisk" lovgivning på eks. 
våbenlovsområdet, da dette område er 
under konstant pres for stramninger 
grundet kriminelle elementers misbrug af 
skydevåben i samfundet. Ved mit 
medlemskab af DJ håber jeg på at kunne 
medvirke til, at der fortsat er en sund 
fornuft på dette område, således at det 
fortsat er muligt for lovlydige mennesker at 
drive jagt med skydevåben, og at undgå 
yderligere indskrænkninger og bureaukrati.  
 
Ligeledes er det også vigtigt for mig, at der 
er en modvægt til de organisationer som er 
meget lidt konstruktivt indstillet over for 
jagt, og som har et til tider unuanceret syn 
på vildtforvaltning. Endvidere ser jeg det 
som positivt, at organistationen gør meget 
for at bringe viden og uddannelse ud til det 
omgivende samfund omkring hvad jagt er 
for en størrelse, og også gør meget for at 
den yngre generation bliver introduceret til 
jagt og vildt. 

• Vil gerne holdes opdateret omkring jagten i 
Danmark samt kigge på gode tilbud 

• For at værre opdateret 
• så længe jeg går på jagt vil jeg gerne støtte 

og være medlem 
• For at blive informeret 

• Sammenholdet blandt jægere og ikke 
mindst information om regler og 
bestemmelser vedr jagt 

• Jeg vil gerne være orienteret 
• På grund af den høje professionalisme der 

er omkring det at være jæger og måden at 
håndtere vildtet på efter afskydning  

• fordi DJ fremmer jægernes interesser og 
holder høj etisk standard 

• Jeg er jæger og tror på at “nogen” skal tale 
jægernes sag 

• sikre politisk opbakning så jagten overlever 
fremover 

• Bladet, samt at støtte den 
interesseorganisation der rent faktisk har 
noget politisk indflydelse 

• Primært for at læse interessante artikler. 
• Meningsfuld og kvalificeret 

interesseorganisation, der sikrer jagtens 
naturlige del af samfundet 

• Det er vigtigt at organisationen har så 
mange medlemmer sommuligt, så deres 
udtalelser holdninger har størst mulig 
pondus 

• nødvendig grøn org. 
• Vil gerne støtte at nogen taler jagtens sag i 

Danmark 
• Medlemsbladet Jæjer 

DJ som interesseorganisation 
• Når man er flere står man stærkere 
• jeg troede det var obligatorisk, når jeg er 

færdig med dette survey melder jeg mig ud 
• Jeg er medlem af jægerforbundet selv om 

jeg egentlig har lyst at melde mig ud. 
Jeg er meget uenig i jægerforbundet 
omkring forvaltning af hjortevildtet, men 
vælger dog at forblive for at gøre  min 
indflydelse gældende. 
Jeg syntes jægerforbundet er helt 
uansvarlig omkring forvaltning af 
hjortevildtet. 
Der skal mere forvaltning til og jeg syntes 
det er flovt at stå alene i 
vildtforvaltningsrådet og ikke vill 
nogenform for forvaltning. 

• Var oprindelig medlem af Dansk strandjagt 
forening  så for mig en naturlig fortsættelse 
i Jægerforbundet 

• Fordi vi som interessegruppe må stå 
sammen 

• Tja, gammel vane, medlemsbladet kigges 
nu og da, primært gammel vane. 

• Så ved man Hvad der foregår 
• Jeg kam godt lide at læse andres 

jagtoplevelser 
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• For at være opdateret på jagtområdet 
Mulighed for at afklare spørgsmål 
DJ har en meget vigtig politisk rolle - ellers 
bliver vi som jægere overset 

• Blev tilbudt I forbindelse med at jeg tog 
jagttegn 

• Af nød! 
• Jagt bladet 
• Jeg er nyjæger og ser gode muligheder for 

information og inspirationsrige artikler. 
• Jeg er nyjæger. 
• Hundearbejde og bladet. Er endnu ikke 

medlem af en lokalafdeling da jeg er ved at 
skulle flytte 

• For at være dikker på at modtage relevant 
iñigo m ændringer der påvirker udførelsen 
af jagt. Og adgang til kurser om vildt og 
vildtpleje 

• Fordi forbundet varetager alle jægernes 
interesser overfor dem der mener at vi bare 
er lystmordere 

• Jeg er medlem af DJ på grund min kæmpe 
jagt interesse jeg fået igennem familie og 
dyrker det igennem mine efterskole 
(Flyvesandet) der understøtter det. Da jeg 
fik jagttegn syntes jeg det var en god idé at 
melde sig til en jagtforening så jeg måske 
kunne få lidt mere ud af jagttegnet siden 
jeg kun er 16 år. 

• Sikre jagtens interesser 
• Primært for at modtage bladet Jæger, 

MEN har fundet ud af, at der er nogle 
attraktive fordele ved at være/blive 
medlem af lokalforening. 

• Jeg blev medlem mens jeg tog jagttegn og 
regner bestemt med at forsætte efter det 
første gratis år. Jeg synes at de info og 
historier man får igennem bladet og 
hjemmesiden er interessante og relevante. 

• Jeg er jæger.  
Man modtager jægerbladet, som er helt 
fantastisk. 

• Støtte omkring formidling af jagt og 
udbrede budskabet om vildpleje 

• Kurser, godt arbejde, blad 

• For at kunne følge med i det aktuelle vedr 
jagt 

• Har taget jagttegn, er nyjæger, nysgerrig. 
• Nødvendig indmelding pga. tilmelding til 

kursus. 
• på grund af jagtbladet 
• Fordi de har et godt blad "Jæger" samt 

fordi det er vigtigt at have et talerør  og 
være en afgørende organisation og få 
indflydelse på den lovgivende forsamlin 

• Jeg er hovedsageligt medlem for at få 
bladet Jæger 

• Jeg har en forventning at de støtter op 
omkring jagt i DK. 
Samt kæmper jægernes sag, når der især i 
disse 'veganer' tider er stå stor pres på om 
jagten er etisk korrekt 

• Er igang med at tage jagttegn og får meget 
ud af at læse blå Jæger samt bruger jeres 
app flittigt 

• Nyttig info. God opdateringer på jagt 
relateret viden. Forsikring 

• Jeg går på jagt, og det er en forsikring at 
være medlem. Det er nemmere at følge 
med i nyheder og ændringer, og jeg er glad 
for bladet Jæger. 

• Jeg er medlem fordi I leverer det politiske 
arbejde der sikrer ansvarlig jagt i Danmark.  
I forsøger at være fortalere for alle former 
for jagt. (I prøver at samle jægere i stedet 
for at splitte os) 

• Gammel vane 
• Nyjæger 
• for at være opdateret om jagt i DK 
• Det er for mig som jæger igennem mange 

en selvfølgelighed at være medlem. 
Jeg er overbevist om at jo flere vi er 
sammen desto bedre muligheder har for st 
bevare en god og sund jagt udøvelse i 
Danmark. 

• Jeg er maskinfører og er i naturen hver 
dag. 

• For at støtte en god sag og nyde det gode 
blad 

• For at få gode informationer og følge med i 
“Jægerlivet” 
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HAR DU ØNSKER TIL DIT MEDLEMSKAB, SOM DU IKKE FÅR 
OPFYLDT PT.? 

• Måske oplysning hvad at jeg får ud af det 
og kan bruge det til ?? 

• Nej 
• Jeg savner flere kurser-træning i 

Nordsjælland.  
Meget vigtigt at støtte op om Langstrups 
skydebane bibeholdes, evt. hjælp med 
lyddæmpende ideer. 

• Nej - jeg er stort set tilfreds. 
• Gennemsigtig ledelses- og beslutnings-

struktur ... og nej, ikke alle med et job og 
en aktiv fritid, har tid til at være med i 
jeres eiffeltårn af et hieraki. 
Mindre fokus på skøre byggeprojekter og på 
at skabe parallelle og konkurrerende 
"ligaer" indenfor skydesporten. 
Meget mere opmærksomhed og rettidig 
omhu ifm naturprojekter, nationalparker 
mm der ligger udenfor matriklen på kalø. 
Et forbund i øjenhøjde ... mindre hovski-
snovski stil, mere (ALLE) jægernes 
interesseorganisation. 

• Nej 
• Nej, men vi burde markedsføre os langt 

mere for at få nye medlemmer 
• Nej 
• Hjælp til juridisk assistance, evt via 

forsikring. 
• Forbedret mulighed for at taste 

foreningsmeddelelser ind (mere 
hensigtsmæssig hjemmeside) 

• kik i første rubrik der står alt hvad jeg 
mener 

• Jeg ser gerne mindre pamperi. 
• Evt rabatordninger som eksempelvis DN har 

- med jagtrelaterende ting. 
• nej 
• At jægerforbundet vil arbejde for "den lille 

jæger" og ikke kun ligge på halen for godser 
• Efter ar min gamle lokale jagtforening for 

år tilbage blev nedlagt, flyttede jeg til min 
nuværende jagtforening. Jeg har aldrig 
hørt fra dem, eller set opslag omkring 
aktiviteter, så mit bidrag til dem føler jeg 
er spildt. I 

• Nej 
• Bedre jagttider generelt men specielt på 

ringduen. 
Fjernelse af regulering og indsættelse af 
jagttider i stedet. 

• Nej 
• Nej 

• Nej 
• Nej 
• Nej. 
• Nej 
• nej 
• ja i høj grad . jeres blad bliver ringere og 

ringere , alt for mange reklamer , for 
meget vidtløftigt stof , kom ned på jorden 
hvor jeres medlemmer færdes. 

• nej 
• Nej 
• Nej er godt tilfreds med mit medlemskab. 
• Ja, ønsker bedre vilkår for jægerne i DK 
• Nej 
• ja markeds pladsen tilbage i bladet 
• Det er for dyrt 
• DJ er alt for dyrt at være medlem af. Har 

intet at bruge det medlemskab til. 
• Ikke pt. 
• Nej 
• en mere direkte høring til jagtforeningerne 

for deres problemer 
• Intet 
• Måske lidt spørgeskema som denne, i 

forhold til den almene jægers oplevelser af 
jagttider , så som jagttid på ænder i 
september måned i forhold til jagttid i 
januar osv. 

• Nej 
• nej 
• Lidt mere gennemslagskraft i forbundet 
• Jeg vil gerne være regulerings jæger. 
• Nej 
• nej 
• Nej 
• Ja, min lokale jagtforening er ikke specielt 

god - overveje at skifte til én som byder på 
fællesjagter 

• nej 
• Ja 
• Nej 
• nej 
• Nej 
• nej, jeg er som sagt nyt medlem, derfor 

skla jeg lige se tingene an 
• Nej. 
• Virker som lidt af en klub, en stærk klub, 

men med en stærk inderkreds. 
• Nej 
• Flere nuancer i debat, også gerne taletid til 

dem vi ikke nødvendigvis er enige med. 
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• Nej 
• nej 
• nej 
• Nej. 
• En væsentlig bedre dialog. 

Ved repræsentantskabs er alt vedtaget på 
forhånd, vi menige medlemmer er "blot 
stemme kvæg) 
HB træffer beslutninger, som 
medlemmerne burde have haft indflydelse 
på. F.eks. Ændring af logo mv. 

• Mulighed for bedre forsikringsdækning end 
vi har gennem vores jagttegn. 
Jægerforbundet burde tilbyde eller 
koordinere mulighed for tillægsforsikringer. 

• jeg ved ikke hvad det skulle være, men jeg 
får ikke nogle aha oplevelser fra jer. 

• Egentlig ikke. 
• nej 
• Kunne være rart hvis i tilbød 

foreningsservices.... Alá forenings-
nyhedsbrev, invitationer - nu hvor i 
alligevel har kontaktinfo, accept på mail 
osv. 

• ikke lige pt 
• kan ikke komme i tanker om noget endnu 
• Nej 
• Måske at lokalforeningen råder over reel 

jagt. 
• Mange flere kurser, undervisning og 

lærende artikler mangler. Det kunne være:  
 
A-Z om det at være jæger.  
Hvordan man plejer sin jagt inkl 
bevoksning, udplantning og fodring.  
Hvordan parterer man rigtigt.  
Vedligeholdelse af våben.  
Årlig gennemgang af det bedste udstyr.  
Natvåben, natjagt og lovgivning. 

• Da jeg er kasserer i jagtklubben synes jeg, 
at det er meget irriterende med alle de 
forskellige satser, specielt når nye spørger, 
hvad kontingent er. 

• Det ville være fint, hvis man vilje gøre 
noget mere for buejægerne, og at man vil 
værd lidt mere opmærksom på det 
internationale arbejde. 

• Nej 
• Nej 
• 1.Endnu mere fokus på at alle jagthunde, 

uanset race eller stambogsføring har brug 
for træning. Uden at det behøver føre til at 
jægerens største hobby skal være at stille 
på div. prøver. -men bare vil have en lydig 
jagt og familiehund til små "Bonde jagter". 
 
2.Vigtigheden af at være er fælles 

forbund,hvor vi jægere står stærkere 
sammen på flere punkter bl.a. politisk skal 
synliggøres mere. 

• Der er jo altid et eller andet, men det er 
fint. 

• Ja vi bliver ikke hørt nok lokalt 
• Nej 
• Jeg er imod, at man skyder hvad som helst, 

hvor som helst uden nogen form for 
arealbegrænsning, I organisationen er der 
alt for mange jægere der ikke vil tage 
hensyn til vildtets tarv. 

• Mere sammenhold uden alle de forskellige 
mennesker , der er for meget ballade alle 
steder 

• Nej 
• nej 
• Nej, fortsæt det gode arbejde der har vært 

gennem mange år med 
lovgiverne/politikerne der ønsker at 
beskytte natur og vildtforvaltningen i 
Danmark. 

• Se foregående side 
• nej 
• Egentlig ikke 
• nej 
• nej 
• Nej 
• Nej 
• Ikke umiddelbart. Dog ville det være godt 

om forbundet kunne hjælpe med at gøre 
det vanskeligere at den enkelte jæger 
“jepordiser” hinanden i form af overbud, 
nepotismen omkring hvem har retten til 
vildtet. Blandt andet skydetårnsreglerne er 
ganske uforståelige om man da ønsker 
sikkerheden i højsædet. Det EF langt mere 
sukkeret at skyde ned i jorden end andre 
løsninger. Og uanset argumenter så må man 
ikke skyde på naboens grund. Det er dog 
ikke ulovligt at kigge derind. Om man 
sidder på jorden eller i stigen. 

• Understøt en aktiv forvaltning af hjortevildt 
med udgangspunkt i "lokal" forvaltning. Vi 
er alt for dårlige til at få fælles fodslaw 
omkring indsamling af data som er det 
eneste der kan bruges i de politiske 
diskutioner og afgørelser. 

• Nej 
• Nej 
• Nej 
• Beder tilbud 
• Ingen 
• Vil gerne se jagttider for forskellige 

områder i jagtbladet frem for at skulle søge 
på nettet. 

• Ikke umildbart 
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• Nej 
• Langt bedre oplysning omkring jagtider og 

forhandling omkring disse 
• ikke lige nu 
• nej 
• Jeg har jagtvenner, der ikke er ferm med 

en computer. Derfor kunne jeg godt tænke 
mig, at der med aprilnummeret af Jæger, 
samtidig blev medsendt, den nyeste 
jagttabel, lige til at hænge på 
opslagstavlen. Jeg ved godt, at der i hvert 
nummer, står hvad der er jagtbart. Men 
ved, at den ældste jæger generation, gerne 
vil have overblikket over hvad der må 
skydes, og hvornår. Og i disse tider, hvor 
der hvert år, næsten, sker ændringer, 
kunne det være rart. Har oplevet, at der på 
en jagt blev nedlagt et dyr, hvor jagttiden 
var ændret, men den pågældende jæger 
anede det ikke. Meldte sig selv til politiet, 
de kunne ikke finde hoved eller hale i 
jagttiden på det pågældende dyr, på det 
pågældende sted. Altså, medsend en 
jagttabel med aprilnummeret. Tror mange 
vil sætte pris på det 

• Jeg ville gerne kunne komme med min 
mening og deltage i beslutninger. 
Jægerforbundet er lige nu som et lukket 
land for det menige medlem 

• Det er svært at blive en "del" af 
fællesskabet Der er for mange gamle "sure 
mænd" særligt i de små jagt forreninger 
som gerne skulle være mere bindeled melle 
jæger og forbund 

• not sure what you mean here with this 
question 

• Nej 
• At dj fokuserer mindre på trofæjagt 
• ja hele kronvildt problamatikken med at vi 

ikke kan få inført aealkrav på handyr eks en 
hjort pr ejendom en på efterfølgende 100 
ha 

• ikke pt. 
• Nej 
• nej 
• Jagttabel til at tage ud og med 
• Der er alt for meget politisk inter "fnider" 
• Internt ro I jægerforbundet. 
• Nej 
• Billigere og flerekurser i mit nærområde. 

Gider ikke skulle køre flere 100 km efter og 
skulle betale flere 1000 kr for dem. 

• Mere information og måske nogle kurser til 
helt grønne ældre nyjægere. Jeg tog 
jagttegn som 49-årig, og selvom jeg 
kommer af en jægerfamilie, er de ældre 
jægere gået bort, så jeg skal selv finde ud 

af en masse. Mange artikler om eksempelvis 
rifler og riffelammunition i Jæger er 
skrevet for viderekomne. 

• ? 
• Ikke umiddelbart 
• Nej ikke pt 
• Nej 
• Nej, egentligt ikke. 
• Synes DJ når paletten rundt. 
• som bornholmer ønsker jeg mere 

opkvalificering og "uddannelse" lokalt, da 
rejsetid forhindrer dette. 

• fællesskab ved. feks jagt (når tegn og 
haglprøve er bestået) 

• Måske lidt mere info og jagt for nyjægere 
• Elektronisk jagtkort, i stil med det man får 

via det svenske jægerforbund 
• Ikke noget jeg har tænkt over 
• Større synlighed i dagspressen og brug af 

influenserne for at få en sund og 
indholdsrig debat omkring jagt i 
almindelighed 

• iab. 
• Nej 
• Der mangler fordele ved at være med i 

forbundet, end ved man ikke er med. Ens 
stemme i forbundet er for lille i det 
politiske spil, til man føler at man bliver 
hørt 

• Nej 
• Nej egentlig ikke. 
• Nej - måske hvis DJ kan gøre noget med at 

få fornuftige jagtider på dåvildt på 
Bornholm inden det løber fra os (læs: for 
meget dåvildt på Bornholm) 

• Det er lidt ikke problemer med at få 
hundeprøver op at stå+ 
betaling/godtgørrelse pga vi her ikke er 
flere med hunde interresser 

• Nej 
• nej 
• nej 
• nej 
• Nej 
• nej 
• Nej 
• nej 
• Nej 
• ikke lige i øjeblikket 
• Nej det syntes jeg ikke. 
• nej 
• Tror mulighederne er der, hvis jeg selv 

opsøger dem. 
Måske lidt mere fokus på Buejagt. 

• Ikke lige nu pt? 
• Nej 
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• Nej 
• Nej 
• Nej. 
• Nej 
• ? 
• Nej 
• Nej 
• nej 
• Nej 
• Et jagtblad 
• Ingen yderligere oensker paa nuvaerende 

tidspunkt. 
• at f.eks instruktører kan få overført deres 

prøver / eksamen til jægerforbundet uden 
nye ekstra kurser 

• fokus på mere beskyttelse af fredede 
rovfugle mm 

• ikke umiddelbart 
• Ikke umiddelbart. 
• nej 
• Er godt tilfreds. 
• Næ...godt tilfreds. 
• Ikke pt. 
• Ikke sådan lige..... 
• Jeg kunne godt tænke mig, at vi stod 

stærkere som forbund, når det kommer til 
at have indflydelse på politiets praksis 
ændringer på våbenområdet. De virker ofte 
tilfældige, og som udokumenterede 
stramninger. 

• Nej. 
• Nej 
• Nej 
• Nej 
• Nej 
• nej 
• Mere tilbud om jagt i Danmark. Kronvildt 

f.eks 
• Nej egentlig ikke 
• Nej 
• Ja at få mit netværk i dk større har kun 

været på en nyjæger jagt og en jagt med 
Rønne jagt forening tog mit jagttegn i 2017 
og riffel tegn samme år har mest jaget i 
Grønland og er der det meste af tiden så 
det er min egen skyld at mit danske 
netværk ikke er eksisterende men jeg ved 
ikke med sikkerhed hvornår jeg kommer 
hjem permanent og for tid til at deltage i 
det der hjemme i Grønland får jeg gået på 
jagt det er så meget lettere at komme på 
jagt end i dk det er også så meget 
anderledes her oppe men glæder mig til og 
tage del i det der hjemme 

• Nej 
• nej 

• jeg er godt tilfreds med det som det er dog 
vil jeg ønske at mere af kontingentet gig til 
lokal forening 

• Udbygning af DJ jagt-app mere i retning af 
gamle vildt&jagt app. 

• nej 
• Det ved jeg ikke . 
• at i gik ind i politiets sagsbehandling det 

kan ikke være rigtig at når man køber nyt 
våben der så skal gå over 2 måneder før 
man får tilladelsen åg så det at man ikke 
kan skrive under med NemID det er ikke 
alle der kan finde ud af skanne og gøre ved 
det er lige som de skal gøre det så 
besværligt som muligt 

• Ja, jeg syntes at lommebogs kalenderen 
skulle være en naturlig (gratis) del af års 
medlemskabet 
Den er rigtig god og en nødvendig del af 
medlemskabet. 

• nej 
• Nej 
• Nej 
• Flere lokale arrangementer 
• MÅSKE EN JAGT 
• Mere fagliteratur i jagtblades og mindre 

jagthistorier 
• nej 
• nej 
• Då vildt på Bornholm skal reguleres, der er 

mange afgrøde skader. 
• nej 
• Flere arrangementer for unge 
• mere synlighed af kurser 
• Lidt mere om genladning. Mere prioritet på 

Riffel jagt - også i udlandet. 
• Mere demokrati, mere åbenhed på lokalt 

plan. 
• ved ikke 
• DJ virker som lidt at en loge hvor nogle få 

ryger de store "cigarar" 
• Nej 
• Det er ok. pt. 
• Flere ungdomsjagter 
• Nej 
• Flere jagter. At Jægerforbundet også er et 

Jagtforbund. Jeg har ikke tilgang til annen 
jakt enn de jeg får gjennom Rønne 
Jagtutvalg og et par invitasjoner nå og da. 

• nej 
• ikke så vidt jeg ved 
• Synes der er for meget modstand til vores 

landbrug. 
• ikke rent umiddelbart 
• nej 
• Nej ikke lige pt 
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• ned 
• næ... måske at forbundet fik indgået nogle 

samarbejdsaftaler med skydebaner, så det 
blev billigere at gå på banen - det er i alles 
interesse. 

• Nej 
• Nej ikke rigtigt 
• Det bør være muligt at slippe for reklame 

indlæg i medlemsbladet. 
Det er ikke bæredygtigt. 

• Nej 
• Mmmm mm...... 
• Overordnet set gør dj et stort arbejde i de 

store perspektiver, men jeg synes ikke der 
er meget fokus på den almene jæger. 

• Ingen pt. 
• Ikke lige pt. 
• Nej 
• Nej 
• Ja 
• Mere lokalt stof 
• Nej 
• Stort set ok. 
• Ikke lige noget mu, det kører bare. 
• Nej det synes jeg ikke at jeg har 
• Mer jagtlig information 
• Nej 
• Nej 
• Nej 
• nej 
• Ja, der skal være MEGET MERE om buejagt 

;-) Ellers fint, kunne godt tænke mig en lidt 
skarpere grøn profil. 

• Jeg synes det er for dyrt. Jeg ved godt det 
høje kontingent sikkert er væsentligt 
tynget af det fysiske blad, grafisk 
opsætning, tryk og distribution. Men så lav 
det som en valgmulighed kun at få det 
elektronisk og så billigere abonnement. Det 
vil kunne forhindre at jeg en dag melder 
mig ud. 

• Nej 
• Ikke rigtigt. 
• Jeg kunde godt tænke mig noget 

alminligjagt historier for alminlig 
mennesker i stædet for det faktsit kun 
handler om dyre jagtrejser for rige 
mennesker. 

• nej 
• nej 
• nej 
• nej 
• At den nye app bliver på samme niveau som 

den gamle 
• Det hænder at jeg savner synlighed i 

formidlingen af jægernes interesser blandt 

den bredde befolkningen, dette kan hænge 
sammen med manglende midler. 
Desuden kan strukturen til tider være for 
bureaukratisk 

• Ved ikke 
• nej 
• Ikke umiddelbart. 
• Ønsker kunne godt ønske mere effektivitet 

uden fnidder, ved godt vi ikke er ene om at 
bestemme 

• Ikke umiddelbart 
• Nej 
• Nej 
• Nej 
• Bedre kendskab til andre ny-jægere og 

jagtmuligheder 
• Ikke lige i tankerne 
• Nej 
• nej 
• Flere YouTube klip holt sammen artiklerne 
• Nej 
• Evt jagter der ikke nødvendigvis er for 

nyjæger 
• nej 
• Nej 
• Mere åbenhed og forståelse for de 

beslutninger der bliver taget. Det hele 
drukner i politik og undvigende svar frem 
for at man står 100 fast og ved den 
holdning man har 

• Nej 
• nej 
• nej 
• Test af udstyre 
• Nej 
• Rabat til efterlønnere og pensionister på 

medlemskab. 
• En nemmere måde og finde jagt klubber 

der søger nye medlemmer, og en nem måde 
og finde alle de skydebaner der er i hele 
landet 

• Nej 
• Bedre online media 
• at foreningen kæmper for den frie jagtret, 

uden kvoter, arealbegrænsninger eller 
andre begrænsninger 

• At FADB og DJ slåes sammen under DJ. 
• NEJ 
• Nej 
• Nej 
• At DJ får gennemført at der kan gives 

tilladelse for brug af natsigte mm. til 
regulering af mårhund. 

• Jeg nyder at læse jagtbladet, men synes 
ind imellem at reklamer fylder lige rigeligt 
i forhold til andet indhold. 
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• nej 
• Ikke på nuværende tidspunkt :) 
• Nej 
• Nej 
• Nej da det er så nyt for mig endnu 
• Nej 
• Nej 
• Nej 
• nej 
• nej 
• Nej 
• nej 
• nej 
• Det er et svært spørgsmål men umiddelbart 

synes jeg fint dækket ind - måske lidt for 
meget "blad" ! 

• At man gør mere for den menige jæger, og 
ikke kun for dem der har jagt nok 

• Ikke lige pt 
• Savner lidt aktivitet. Lokalt 
• Nej 
• Gerne et mere fyldestgørende juridisk 

indblik i våbenloven/ knivloven så vi som 
jæger er beder rustet end vi er i dag. 
Så når ordensmagten og øvrige 
myndigheder siger en ting men gør noget 
andet. 
Sagt på en anden måde at De skal sætte sig 
beder ind tingende lige som vi skal som 
jæger. 

• Nej 
• Der er for meget naturhysteri og for lidt 

jagtrelevant 
• mulighed for at fravælge Jæger på 

papirform, i stedet for en digital udgave 
• Jeg synes at DJ måske nogle gange afviger 

for meget fra hvad jeg ser som 
kerneydelser ift jagten. Der er meget, i min 
optik, en del "staffage" i form af kurser og 
aktiviteter der ikke hidrører disse 
kerneydelser eks hornblæsnings kurser. 
Anerkender også at andre ser kulturdelen 
som mere vigtig end jeg. 

• Tja, ikke det store, men jeg tænker, at 
med en forening af den størrelse, burde 
man måske nok kunne opnå nogle 
medlemsfordele hos div leverandøre.  
Jeg er medlem af Danske Torpere da jeg 
har en gård i Sverige og her gøres meget ud 
af leverandøraftaler. 

• En kraftigere miljø stemme 
• nej 
• Nu ved jeg ikke, hvad der kommer af 

spørgsmål senere, men jeg synes, at bladet 
bærer stærkt præg af elitejagt og jægere, 
der bruger mange penge på jagt, våben og 

jagtrejser. Som "fattig" jæger med 
manglende muligheder for at få jagt under 
15-20.000 kr føler jeg mig glemt. 

• Nej 
• At forbundet oplyser medlemmerne om 

aktuelle sager på en måde, så 
forhåndsviden til en sag ikke er påkrævet 

• Nej 
• Mere lobbyarbejde for bedre natur 
• Ja. Medlemsbladet bliver udgivet for ofte. 

Det bør efter min mening udsendes 6 gange 
årligt. Her kunne der så udgives et blad i 
meget lækker kvalitet med færre men 
bedre og mere dybdegående artikler om 
jagt, vildtpleje etc som der plejer, men 
med langt færre annoncer. Annoncerne og 
spildet af papir generer mig, og jeg har 
faktisk ikke lyst til at modtage et blad som 
ikke når at læse hele indholdet af 12 gange 
om måneden. 

• Som før: 
Hvad får jeg i grunden????? 
Denne undersøgelse får mig til at tænke 
over, hvad jeg i grunden får ud af det.. 
I skal gøre det konkret lettere for mig at 
være jæger.. Have en service der hjælper 
med jagttegn i andre lande. Et eksempel. 
Være konkret I det I tilbyder. Muligt I er 
det - men så skal det være tydeliger for 
mig 
 
 

• nej 
• DJ er en stor organisation, hvorfor indgå 

samarbejde med udbyder at jagtrelaterede 
produkter, så medlemmerne kan op 
fordele. 

• nej 
• Nej 
• Mere pres på de folkevalgte, så regler som 

er vedtaget hurtigere kan træde i kraft. 
• Næe. 
• Ingenting 
• nej. 
• Næ 
• Flere feldskydninger på sjælland. 
• Nej, det har jeg ikke gjort mig tanker om. 
• nej jeg er fint tifreds med det forbundet 

gør for mig 
• Nej 
• Nej 
• Nej 
• Nej 
• Nej 
• Savner mere miljø og etik fokus. Beundre 

lystfiskerernes trang til at beskytte 
naturen. 
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• Ikke at være bange for at støde 
medlemmerne fra sig ved at gøre 
opmærksom på at vi desværre er der, hvor 
vi er herrer over, hvad der er plads til i vort 
produktionssamfund 

• betale mindre og kun se medlemsbladet på 
nettet 

• Jeg synes, at bladet er jeres største aktiv. 
For en som mig er det lidt mærkelig at jeg 
skal være med i en lokal forening. Jeg 
kommer der aldrig. Jeg kunne fint nøjes 
med hovedorganisationen og så gå på jagt, 
der hvor jeg går på jagt. 

• Mere fokus på hav og strandjagten, vi har 
et land med unikke mulighedder med vores 
enorme kyststrækninger fjorde og vige, Det 
skal vi have mere fokus på. 

• Nej 
• Det kan jeg ikke lige komme i tanke om 
• Nej 
• Nej 
• Nej 
• Mindre bureaukrati 
• Nej 
• Jeg kunne godt ønske mig en langt større 

indsats på at formidle de stor budskaber til 
danskerne som ikke går på jagt. Det være 
sig enmer som revir og naturpleje, 
økonomien i jagt som helhed og hvad det 
har af indvirkning på driftarealerne. 

• Stærkere markeringer overfor øvrige 
grønne organisationer på kernespørgsmål! 

• At man kunne være tættere på de alm 
medlemmer, der er langt til jer fra de 
lokale foreninger 

• Det ved jeg ikke helt, men har en 
forventning om at forbundet taler alle 
jægeres sag overfor politikerne 

• nej 
• Måske flere kurser 
• nope 
• Nej ikke pt. 
• nej 
• Mere adgang til jagt på statens områder 

Mere adgang til skydetræning på lange 
baner på Sjælland (over 300 meter og ud til 
1.200 meter) 
Praktiske introduktioner til diverse 
jagtformer, fx havjagt 

• Nej 
• Vvvb 
• ikke noget jeg lige kan komme på 
• Da pengene er små har jeg ikke de store 

muligheder for at komme på jagt - kunne 
godt tænke mig at Jægerforbundet kunne 
afholde jagter for medlemmer som ikke er 
ny-jægere men som ikke har adgang til jagt 

til fornuftige priser 3-500 kr for en 
dagsjagt. 

• nej 
• DJ gør meget ifm. alle stramningerne på 

våbenområdet. Men jeg kunne godt tænke 
mig, at der blev gjort ENDNU mere, for vi 
lovlige våbenejere kommer mere og mere 
under pres til trods for, at det ikke er her, 
de virkelige problemer ligger. 

• Alder for pensionist medlemskab bør 
nedsættes 

• Pris nedsættelse 
• Nej jeg syntes det er perfekt indtil videre 
• Nej 
• Nej 
• Nej 
• Det tror jeg at jeg har for lidt for lidt 

erfaring til at kunne sige endnu. 
• nej 
• nej 
• Måske nogle gode riffel jagt tilbud i DK 

eller kursus i jagt med riffel 
• Kamp for færre regler. Tag kronhjort, få nu 

ens regler over hele landet. Brunst er 
samme tid i hele Danmark. Og lad nu hver 
med at kun lave jagt til dem der har mange 
penge og kan leje/købe nok jord. 
Hvem er jagten for ? De rige eller alle ? 

• - 
• Det er fint som det er - det skal jo dække 

alle. Jeg så gerne, at vi jægere holdt os fra 
krondyr i brunst. De stærkeste dyr skal 
helst frem og parre sig. I øvrigt er det spild 
af godt kød, og de er så liderlige, at de kan 
aflives med en boltpistol. 

• Ja, et ordentligt blad som fx norske "Jakt" 
• Ja mere kontakt fra top til bund. 
• nej enlig ikke 
• Jeg kunne godt tænke mig at 

medlemsbladet "Jæger" indholdt flere 
videnskabelige artikler om vildt og jagt. 
Jeg abonnerer på Wild und Hund og her er 
der rigtige mange gode artikler fra forskere 
og andre sagkyndige. 

• ikke så dan latent 
• lidt hårdere forhandlinger når det drejere 

sig om areal begrænsninger 
• Ja de ting man aftaler på et 

repræsentantskab, de skal overholdes, her 
areal kravet,samt de natursyn man har for 
forbundet, de bliver overholdt, det gør man 
ikke pt. med vildsvine. Dårlig ledelse. 

• ikke lige pt. 
• JA, helt sikker, kredsene er blevet alt for 

store, der er for langt mellem os så vi ikke 
kender hinanden og jeg kan se at derfor 
kommer der ikke så mange til møderne da 
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DISSE VIRKER INTETSIGENDE og folk er 
efterhånden ligeglade DET SVÆKKER 
JÆGERFORBUNDET nogen kalder det 
foreningslede 

• Nej 
• Mere indsigt i forbundet. 
• Nej! 
• Kun at evt. ancinitet vat blevet overført 
• Jeg mangler en egentlig lokalafdeling i mit 

område 
• Nej 
• nej 
• nej 
• Jeg har været med i Dansk Jagtforening i 

over 50 år men det hører man intet om 
• Nej 
• Ja, jeg mener der skal være en side i hvert 

nummer af bladet, med køb og salg os., jeg 
ved app´en eksisterer, men stadig ønsker 
jeg siden genindført! 

• Nej 
• nej 
• Ingen komm 
• Måske en lavere pris 
• Nej 
• Ej 
• Godt forbund 
• Nej 
• Nej 
• Ja "den lille jægers rettigheder" vedr. 

kronvildt, skydetårn, 
• nej ikke lige nu 
• Får ikke brugt jeres online tilbud, synes 

ikke jeg har fået login til jeres medlems del 
• Skarv og sæler spiser ca  3 kg fisk hver dag, 

men i nævner kun forurening. 
Hvorfor ikke ændre jagttidspunkt hvis 
krondyr forvolder skade og de så må skydes 
før og efter solnedgang. Specielt kalve. 

• Ikke pt. 
• Nej 
• nej 
• Nej, bare der bliver kæmpet for vores sag. 
• Nej 
• Nej, ikke pt. 
• Nej - det tror jeg ikke 
• Nej ikke lige pt. 
• Mere oplysning omkring alle muligheder i 

DJ. Kurser, arrangementer osv. 
• Bedre opdatering af foreningssider 
• Rene klare svar på arealkravs spørgsmålet 

kronvildt. 
• Fællesjagter 
• Vil gerne have et medlemskab hvor jeg ikke 

betaler for medlemsbladet 

• Der må jeg være svar skyldig.så det er nok 
et nej. 

• nej 
• Ikke pt. 
• Nej. 
• At man gør noget for den lille jæger på 

gulvet 
• Lidt mere info fra kredsen som man 

repræsenterer. 
• nej 
• nej 
• Ikke lige pt. 
• Gerne tilbud og flere små kurser ude ved 

lokal foreninger så det er godt spredt ud 
over landet. 

• Nej 
• Nej 
• N/A 
• Nej 
• for at holde mig orienteret 
• At dansk jagtforening   Ville opkøbe 

jagteraler over tid og så buge områderne til 
deres medlemmer  eller leje  lige som det 
er praksis i Sverige 

• Nej 
• Varetagelse af et bredere segment af 

jagten og ikke kun varetage de steder der 
er økonomisk goodwill. 

• Nej 
• Nej 
• Nej. 
• Nej 
• Nej 
• nej 
• Lidt mere viden om udvalgs og 

bestyrelsesarbejde på landsplan 
• Nej 
• nej 
• mere hunde stof 
• nej 
• Ved ikke lige hvad det skulle være 
• kunne tænke mig mere aktivitet på sociale 

medier, omkring jagten i Danmark 
• ved ikke 
• At DJ kan foranstalte en ordentlig og 

retfærdig krondyrs-jagt, ved eks.vis at dele 
landet ind i jagtlaug, som varetager jagten 
i forhold til bæredygtighed. 

• Nej 
• Nej 
• Nej 
• Den arbejder for at vildsvin har lige så 

meget ret til at være i Danmark som ulven 
• Nej. 
• Ikke i øjeblikket. 
• Nej 
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• Lettere adgang til en slags løbende 
opdateret videns database om alle mulige 
love og regler 

• Nej ikke umiddelbart. 
• ja. Jeg ønsker mere nærhed i 

organisationen, jeg synes at DJ er for langt 
væk fra jagtforeningen og især den nye 
strukturændring gør det absolut ikke bedre 

• En lidt stærkere lobby og information fra 
våben området.  
 
Politiet er kørt af sporet og kører nærmest 
hetz mod våbenejere.  
Der bliver ændret i tolkninger og kørt sager 
på alle mulige tåbeligheder. 
Senest dagen om at man ikke må genlade 
på nye hylstrer. 
En våbentilladelse tager op mod 2 mdr. 
Til stor gene og hindring for køb og salg. 
Førhen tog det 15 min på den lokale 
station. Stramningerne har tydeligvis ingen 
effekt på skyderi og ulovligheder. 

• nej 
• Der kunne godt være lidt mere stof om 

strandjagt! 
• Nej 
• Ved ikke 
• Nej 
• Ikke umiddelbart. 
• Nej 
• Ja, jeg er 65 år, har gået på jagt siden jeg 

var 7år (slangebøsse) med 14 år fig jeg 
haglgevær ( det gik jo dengang) 
Var på de første hold , som løste jagttegn. 
Var fra en lille ejendom med 27 tdr landGik 
på jagt morgen , middag, aften 
Er fra små kårJeg savner: mere fokus på 
"den lille mand" som ikke har de mange 
penge til dyre jagtrejser mv. 
Jæger, læser jeg med stor interesse, med 
der er alt for meget om trofæjagt, skyde 
eksotiske dyr ( som jeg er stor modstander 
af���)ligesom alt med guldmedalje bukke 
osv. Det fylder , efter min mening , 50 % af 
bladet 
 

• ro om foreningen 
• nej 
• ikke umiddelbart 
• Mængden af vildt her på FAnø, der er 

meget få ænder. 
• Ville gene se lidt mindre om hjortevildt. 

Det er faktisk et fåtal af danske jægere 
som nogensinde kommer på hjortejagt. Det 
er simpelthen for dyrt 

• Jeg er forundret over, at der ikke gøres 
mere ved en problematik som eksempelvis 

mårhunde. 
 
Hvorfor går DJ ikke ind og laver 
"skydepræmier" på dem eksempelvis. Det 
behøves ikke koste det store, men kunne 
være en pin til jakken eller hatten, når 
man har nedlagt 5 - 10 - 25 mårhunde osv. 
Det ville koste DJ meget meget lidt, men 
give dem der gør en indsats et "klap på 
skulderen". Derudover ville det gøre, at 
man qua sådan en pin, vil komme til at tale 
om problematikken på diverse fællesjagter, 
hvor jægeren med pinnen så vil kunne 
hjælpe andre jægere med aktivt at komme 
ind i kampen imod mårhund. 
 
Jeg synes lidt at DJ sover i timen i en sag 
som denne. 

• Nej 
• Nej 
• Måske annoncer med erfarne jæger der 

tager ny jæger med og lærer dem h ad de 
skal 

• ikke rigtigt 
• Nej 
• Jeg mener at jeg får det opfyldt som 

interesserer mig 
• Mulighed for politisk indflydelse. 
• Kunne ønske det var muligt at låne 

vildtkameraer til f.eks. bekæmpelse af 
mårhund. 

• Er meget godt tilfreds med medlemskabet, 
det gælder såvel magasinet som appen som 
bruges meget ved jagt i forskellige egne af 
landet. 

• Nej 
• Nej 
• flere yngre medlemmer :-) 
• Nej 
• jeg er godt tilfreds, dog syntes jeg at det er 

blevet en smule dyrt at være medlem 
• Nej 
• nej 
• Nej det har jeg ikke 
• Nej 
• Ville frygtelig gerne have en mere flad 

struktur i forbundet. Direkte valg af 
ledelsen med urafstemning. 

• Nej 
• Mere fokus på den lille jæger 
• Nej. Men gerne flere rabatter :-) 
• Ja, det ville være bedre med et billigere 

medlemskab uden blad. Man kan alligevel 
læse det meste online alligevel. 

• Vi kan godt som almindelige jægere og 
medlemmer være bedre ambassadører for 
vildtforvaltningen. 
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Som f.eks. I Sverige hvor man som jæger 
har et reelt ansvar for vildtforvaltningen - 
ikke kun at jægere bare er skydegale 
personer 

• Ikke pt. 
• nej 
• Muligheden for at fravælge Jæger-bladet 

og kun modtage lokalnyt pr. mail. 
• Nej det er fint 
• nedlæg bladet jæger. 
• nej vil jeg ikke sige 
• Ja, hvorfor skal blyfri patroner være så 

dyre. 
• Nej 
• ja 
• nej 
• Nej ikke specielt. 
• Nej 
• Sikkert, men ...... 
• Det ville være smart, hvis jeg kunne 

uploade mit jagttegn på mobilen, men 
måske findes faciliteten allerede??? 

• nej 
• Jeg synes "komandovejen" er for lang og 

besværlig. Vil man gerne have ting ændret, 
skal forslag hele turen igennem systemet, 
og afhænger i første omgang af om 
lokalforeningen kan og vil arbejde forslaget 
videre i systemet. 

• fortæl mere i bladet om de lokale 
foreninger 

• Nej 
• Nej 
• Nej jeg er godt tilfreds 
• Nej 
• Flere medlemsrabatter 

Jagt tilbud gemmen foreningen for jægere 
der er gamle men aldrig er kommet på en 
god jagt tur ..så noget som nyjægere men 
til gamle jæger der ikke er kommet af sted 
..måske også på grund af økonomi 

• Ordentlige udtalelser fra forbundets 
repræsentanter og bestyrelsesmedlemmer - 
bliver voldsomt træt af kedelige 
udmeldinger på sociale medier fra semi-
officielle forbunds-folk. 

• Nej 
• Nej 
• nej - synes det dækker mine behov fint i 

dag 
• Nej 
• Nej 
• Der er lidt for dårlig fokus på 

riffelinstruktører og det har der 
efterhånden været i mange år. Tidligere 
blev vi indkaldt til møde en gang om året, 

men det er nu over 10 år siden vi har fået 
informationer. 

• Nej 
• Nej 
• Jeg har aldrig aktivt brugt mit medlemskab 
• Nej 
• nej 
• Flere medlemmer og måske lidt mere 

markant udmelding når enkelte 
tilsidesætter god jagtetik - de skal 
umiddelbart smides ud af DJF 

• Mere info om jagtlovgivning vedr. jagt i 
udlandet 

• Godt tiltag med den nye app, men 
umiddelBart ikke. 

• Nej ikke umiddelbart 
• Evt. adgang til et par årlige 

foreningsjagter. 
• Nej 
• Nej 
• Rabatordninger 
• Endnu større tryk på politiet og 

Christiansborg for ekspedition af 
våbentilladelser. 

• Nej 
• Nej 
• Mere skydeundervisning gerne også med 

riffel. 
• Ja gå noget mere ind i ulvedebatten vi 

bliver beskyldt for at der mangler 7 ulve de 
er nok skudt hvad er det for beskyldninger 
de har ingen belæg for at sige det få det 
stoppet nu 

• nej 
• Nej 
• Måske kunne forbundet gå i dialog med 

naturstyrelsen om at de skulle genoptage 
muligheden for deltagelse ( mod betaling) 
hagljagter på linje med riffeljagterne. 
Dette var en stor oplevelse og ikke så dyr så 
der er flere som får mulighed for en 
naturoplevelse ud over det sædvanlige. 

• Ikke lige her og nu 
• Nej 
• JA. Der stal være ro i baglandet. Ikke alt 

det personfnidder. Måske skal vi se på om 
diveres HB medlemmer skal ansættes og 
ikke vælges. Jeg ønsker desuden også, at vi 
får flere af de Danske jægere med i DJ. 

• Nej 
• Nej 
• Endnu ikke 
• Nej 
• Nej 
• Måske mere i jagtblad om sikkerhed og 

skydeteknik(træningsfif) 
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• Ja en holdningsændring hvad angår den 
"grønne linje" som DJ påstår vi har. Dette 
inkludere også at staben holder op med at 
vrøvle om almindelig natur og prøver at 
spænde ben for reelle effektive tiltag, der 
vil hjælpe biodiversiteten. Hvis jeres 
nuværende stab af biologer ikke kan forene 
reel naturbeskyttelse med jagt. Så bør de 
skiftes ud, dette inklusive den jagtfaglige 
chef. Derforuden ønsker jeg et mere 
demokratisk forbund. 

• nej 
• Ikke jeg har tænkt over 
• nej 
• Jagtarrangementer mellem medlemmerne 
• Nej 
• Nej 
• Jægerforbundets hjemmeside er meget stor 

og lidt forvirrende. Som nyjæget kan det 
være vanskeligt at gennemskue. 

• Nej 
• Der er meget begrænsede 

medlemsrabatter. 
• Næh 
• Nej 
• Nej 
• Ikke pt. 
• Næee... Det syntes jeg faktisk ikke. 
• Nej. Jeg står ikke på jagt I Danmark mere.  

Jeg har haft med Foster Abejt im der Tirol  
Berge. 30 År. Og dermed Jagd. Undt hier 
Wir Pirschen dem Tire. Der er det JAGT. 

• nej fint som det er 
• Nej 
• Nej 
• At man ikke bruger alt sin enegi på at slås 

internt, men faktisk bruger sin enegi på at 
arbejde eksternt. Nak og Æd har gjort mere 
for jagten det sidste årti end DJ, det burde 
ikke kunne ske. 

• Smidighed i organisationen.  At jagtsagen 
formidles bredere til offentligheden. 

• Nej 
• Nej 
• Næh! 
• Nej 
• Lidt mere for de jægere som har en større 

udsætning og et konsortium i ryggen. 
• Ville gerne kunne vælge jeres blad fra da 

det er spild af resurser når jeg ikke får læst 
det 

• Ved ikke 
• nej. 
• nej 

• I høj grad. Et blad, hvor der fokuseres på 
billeder i stedet for tekst. Der mangler 
holdninger i DJ. 

• Det har jeg ikke tænkt over, så det har jeg 
nok ikke 

• En bedre skydebane oversigt 
• Nil 
• Nej - 
• Nej 
• Nej 
• Ikke noget jeg har tænkt over 
• ? 
• Nej 
• Måske mere lokal stof og jagt i danmark. 
• Reelt har jeg ikke brug for bladet. 
• Nej 
• Nej 
• Nej. 
• Ikke umiddelbart 
• Nej 
• lodtrækning om jagtdeltagelse 
• sikkert 
• Lovkrav til opbevaring af vågen under alle 

former for rejser, eller ophold uden for 
hjemmet, herunder færgetransport. 

• nej 
• Det ville være godt med flere aktiviteter på 

Sjælland. Det er langt til Mols fra 
Nordsjælland. 

• Større engagement omkring de lokale 
skydebaner og tvister med 
kommune/miljøforvaltning 

• Mere fokus og artikler om alm jægere med 
bonderøvsjagt. Gennemgang af udstyr til 
penge som alm jægere har råd til 

• ikke lige PT 
• Nej 
• Egentlig ikke 
• Mere indflydelse og kortere vej til 

hovedbestyrelsen og administration. 
• nej 
• nej 
• Klar og tydelig afstandstagen når jagtloven 

overtrædes!! 
Når der skydes fredet dyr og dyr som der 
ikke er jagttid på! 

• Næh 
• Ingen identificeret. 
• Synes måske det er rimeligt dyrt i forhold 

til value, medlems jagter i højere grad. 
• ingen 
• Næ 
• Nej 
• Nej 
• Nej 
• Nej. 
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• Nej 
• At DJ er en grøn organisation der kan være 

et alternativ til DN for ikke jæger der 
kender og støtter jagt 

• Ved ikke 
• nej 
• nej 
• Kunne godt ønske mig, at I afholdte flere 

kurser i vildthåndtering (pratisk kursus), 
bliv reguleringjæger, udvide 
skydefærdigheder og tilsvarende rette mod 
nye eller nyere jægere 

• Nej 
• Ja - nogle konkrete kurser, som jeg dog har 

efterspurgt, hos den lokale jagtforening. 
• Nej 
• nej 
• jeg ved ikke hvad det skulle være 
• nej 
• ligeglad med blad 
• Nej 
• En bedre markedsplads i ABBEN. jeg har et 

pargange forsøgt at handle netop på abens 
markedsplads, men begge gange har det 
ikke været muligt at få kontakt til sælger, 
eller mine spørgsmål er blevet ignoreret. 
det giver ikke de bedste muligheder fro 
som nyjæger at erhverve evt. en riffel 

• nej 
• Nej 
• Synes ikke dj er “offensive nok”. 
• nej 
• ikke umiddelbart. 
• Mere formidling af jagt. Det er ikke nemt at 

overskue som helt ny jæger hvordan man 
kommer på jagt. 

• Flere jagtmuligheder, mere info og nyheder 
og jagt, våben og udstyr. 

• Nej 
• Nej 
• Jeg synes Jægerforbundet i Danmark er 

meget "Godsejeragtigt". Jagtregulativerne i 
DK er rigtig meget på de store 
jordbesidderers vegne. Regulering er for 
store godser - hvorfor ikke jagttid - jagttid 
fra 1. august er for folk med mange HA, 
hvorfor ikke for din lille mand eller for jagt 
på søterritoriet. Der synes jeg ikke 
Jægerforbundet er særlig synligt. 

• Nej 
• Ja 
• Nej 
• Evt. nogle små kurser til medlemmer 
• Jeg kunne godt tænke mig at man ikke 

lægger sig ned omkring urimeligt 
etablerede jagttider. Der burde kunne 

etableres en langt bedre lobby for at få 
udviddet (tilbagekæmpet jagttider på 
spcielt gæs og duer), som godt nok kan 
reguleres af en række jægere, men med 
regulering er det en kunstig etableret 
jagttid, som ødelæger det for dem som 
ikke regulerer - en fest for de få, som reelt 
skyder lige så mange fugle, som hvis hele 
landet blot havde en jagttid svarende til 
reguleringsperioden. Og når den 
almindelige jagttid oprinder, så er fuglene 
sky og "den gode første jagttid" er i praksis 
ødelagt en del.  
Jeg synes geberelt man er lidt for 
kompromissøgende i hensynet til de grønne 
organisationer for at undgå for store 
indgreb. En mere vdenskabelig 
bestandsmæssig argumentation burde 
drives mere stingent frem. jagt kan jo 
aldrig forsvares på følelser, for her vinder 
de grønne organisationer. Nårdet er sagt så 
man finde fodslag omkring arealfredninger 
og og grønne zoner, som vil gavne alle.  
Så jeg ønsker nok et stærkere og mere 
bredt vidneskabeligt funderet politisk 
engagement. 

• Nej 
• Rabat i friluftsbutikker - ikke ikke bekendt 

med nogen medlemsfordele 
• nej 
• Mere hundetræning på højereniveau og 

kurser 
• Nej 
• Får rabat ved at framelde jæger bladet. 
• Nej 
• Nej 
• jeg ser gerne at i stopper hetzen mod bly i 

riffel patroner 
• Bedre markedsføring af jagt og jægere 
• Tilfreds især bladet 
• nej 
• Ja, det burde være muligt at indbetale 

kontingent pr halvårligt også selv om det 
evt kræver en mindre justering og stigning i 
pris. Derved tror jeg, at jagtforeningerne 
undgår medlemmer i restance plus en 
stigning i æresmedlemmer 

• Jeg mangler en synlig indsats over for den 
relevante minister i forhold til at ændre på 
muligheden for at afvikle skydeprøver i 
vilkårlig rækkefølge. Som det er nu, har jeg 
med en bestået jagttegnsprøve i slutningen 
af juni i år og efterfølgende tilpasning af 
haglbøsse forpasset min mulighed for i 
dette efterår at få tilstrækkelig færdighed i 
haglskydning til at bestå haglskydeprøven. 
Min lokale forening har kun een mulighed i 
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måneden for at skyde med hagl her i 
efteråret. Og selv om jeg ikke er 
interesseret i jagt med hagl, kan jeg ikke 
tage riffelprøven uden bestået 
haglskydeprøve. Det betyder, at selv om 
det skulle være muligt hurtigt at kunne få 
tilstrækkelig øvelse til at bestå 
riffelprøven, får jeg ikke muligheden. Og 
dermed misser jeg måske både 
efterårsjagten i år og bukkejagten næste 
forår. Desuden får jeg ikke muligheden for 
at komme i gang med f.eks. regulering af 
mårhund her i efteråret, selv om 
mårhundeproblemet er i konstant stigning. 
Næste punkt er et tydeligt pres på 
mininsteren for at afskaffe vildsvinehegnet. 
Arbejder Danmarks Jægerforbund på et 
etablere et samarbejde med tyske jægere 
med konkrete udregninger og forslag til, 
hvordan prisen på et vildsvinehegn kunne 
være blevet anvendt mere effektivt og 
konstruktivt i samarbejde med tyske 
jægere? 
 
Jeg savner en tydelig kommunikation om, 
hvad Danmarks Jægerforbund rent praktisk 
gør: Hvad, til hvem, hvornår, hvilken 
svarfrist, hvornår svares der og (hvis svar 
udebliver inden for fristen): Hvornår sendes 
der rykkere for svar? Det kunne sagtens 
laves i en fast rubrik i hvert 
medlemsblad/via login på medlemsnettet, 
så medlemmerne kan følge med i 
processen. Det ville også være langt mere 
interessant for medlemmerne at følge med 
i DJs (trykte og digitale) medier, hvor der 
kommunikeres tydeligt ud, hvad der 
arbejdes med og hvordan det går. 
Som ny jagttegnsløser er jeg rystet over, at 
der i den lokale jagtforening serveres 
alkohol de dage, hvor der også er åbent for 
flugtskydning og undervisning af 
jagttegnsaspiranter. Og endda, at 
flugtskydningsinstruktører kan være 
alkoholpåvirkede og alligevel tro, at de er i 
stand til at omgås våben. HVAD ER DET FOR 
NOGET??? Danmarks Jægerforbund burde 
som en selvfølge have som ufravigelig 
politik, at der ikke er alkoholudskænkning 
koblet sammen med våbenhåndtering og 
skudafgivelser. Dels er det er spørgsmål om 
sikkerhed, dels er det i høj grad også et 
spørgsmål om rollemodeller. Og så har 
medlemmer af den lokale jagtforening kørt 
med deres våben i bil ud til jagtforeningen, 
evt. skudt nogle lerduer, taget sig en (eller 
flere) alkoholiske genstande, inden de med 
deres våben og alkoholpromille igen sætter 

sig i deres bil for at køre hjem! Hvis 
Danmarks Jægerforbund vil bidrage til 
ansvarlig omgang med våben, må det første 
være at forbyde al alkoholudskænkning de 
dage, der skydes, dernæst at ekskludere de 
lokalforeninger, der ikke kan finde ud af at 
overholde forbuddet. - Der er ikke noget at 
sige til, at det kan knibe med at hverve nye 
medlemmer til en lokalforening, der i den 
grad blander ting sammen, der ikke hører 
sammen! 
Jeg efterlyser hos Danmarks Jægerforbund 
en klar etisk profil, som vil kunne medvirke 
til at højne respekten for jægerne og jagt i 
det hele taget. Og i den sammenhæng er 
forholdet til alkohol uundgåeligt et emne af 
essentiel betydning. For signalværdien af 
den nuværende praksis er klar: Hvis en 
jæger kan blande alkohol, våben og 
bilkørsel i jagtforeningsregi, uden at 
Danmarks Jægerforbund griber ind, er det 
svært at forestille sig, at en sådan 
sammenblanding aldrig sker på en jagt med 
deltagelse af medlemmer af Danmarks 
Jægerforbund! Og det giver et dårligt 
image, som Danmarks Jægerforbund vil 
gøre klogt i at forebygge. PS Når nu 
Danmarks Jægerforbund har et sæt 
jagtetiske regler for jagt på kronvildt 
(linket har i øvrigt trods tidligere 
henvendelse desangående været inaktivt i 
månedsvis), ville det så ikke være passende 
også at udarbejde et sæt jagtetiske regler 
for jægeren før og under jagt respektive 
flugtskydning og riffelskydning? 
Jeg savner statistik over sikavildtets 
nuværende udbredelse og vilkår i Danmark. 
Hvorfor mangler sikavildtet i statistikken 
over hjortearternes udbredelse i Danmark 
på lige fod med då- og kronvildt?! Sikavildt 
findes i Danmark; sikaen er ikke en invasiv 
art og jeg vil efter bestået riffelprøve få 
adgang til at kunne udøve jagt på sikavildt. 
Ved gennemlæsning af gamle numre af 
Jæger var der tidligere en fyldig oversigt 
over alle de tre hjortearter (sika-, då- og 
kronvildt) og det vil være et udtryk for 
rettidig omhu at for eftertiden inkludere 
sikavildtet på lige fod med de andre 
hjortearter. 
 
Når jeg nu ikke er interesseret i hagl-, men 
riffeljagt, hvorfor er der så ikke 
nyjægerjagter for riffeljægere? Kommer 
der det, hvis skydeprøvernes rækkefølge 
bliver frivillig? 
Jeg savner muligheden for i min lokale 
jagtforening at kunne træne flugtskydning 
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to gange ugentlig også i 
efterårsmånederne, så jeg måske ville 
kunne have taget haglskydeprøven her i 
efteråret. 
Jeg savner også mere relevant stof for 
nyjægere. F.eks. en temadag om brækning 
af vildt, hvor flere teknikker til opbrækning 
demonstreres. Også kurser for 
jagttegnsløsere uden skydefærdigheder. 
 
Og så efterlyser jeg i skemaform en 
fyldestgørende oversigt over jagtsprog på 
såvel dansk som engelsk, tysk, norsk og 
svensk, så det vil være muligt at deltage i 
jagtlig sammenhæng i udlandet uden at 
risikere at blamere sig unødigt pga. 
uvidenhed om noget, som i sammenhængen 
forudsættes bekendt. Med en sådan 
oversigt tilgængelig i en form, så det er 
muligt at printe den ud, vil det være langt 
lettere at begå sig i udlandet uden at "falde 
igennem". Jeg er overbevist om, at en 
sådan oversigt vil være meget anvendelig 
ikke alene for nyjægere, men også for 
mange erfarne jægere. Og det giver sig 
selv, at det er at gøre jagttegnsaspiranter 
en bjørnetjeneste (altså en dårlig 
tjeneste!), når kravene i 
undervisningsmaterialet til kendskabet til 
jagtsproget er blevet reduceret i forhold til 
tidligere. Hvis kendskabet til jagtsprog på 
dansk er mangelfuldt, er det altså op ad 
bakke at skulle begå sig og forstå jagtsprog 
i udlandet. 
I efteråret 2018 købte jeg Danmarks 
Jægerforbunds undervisningsmateriale (bog 
og spillekort) til jagttegnsundervisning. Der 
var faktuelle fejl i bogen (kunne være 
blevet opdaget ved en grundig 
korrekturlæsning) og man solgte på nettet 
spillekortene med oplysning om, at der var 
fejloplysninger på nogle af kortene. Det 
virker uprofessionelt at sælge fejlbehæftet 
materiale. Hvis der er fejl, må de rettes. 
Og så må man opdatere spillekortene med 
de korrekte oplysninger. F.eks. har 
virkeligheden langt overhalet oplysningerne 
om kuldstørrelse for mårhundene, når der 
kan ses nedlagte tæver med 15-18 fostre!!! 
Og det er ikke kun jagttegnsløsere, der kan 
købe jeres materiale. I risikerer, at helt 
almindelige mennesker, der i bedste 
mening køber jeres jagttegnsbog og 
spillekort for at få korrekt og brugbar 
viden, sidder tilbage med Sorteper. 
Hvor er henvisningerne til videnskabelige 
artikler i udlandet om jagtlige emner? Jeg 
kan læse både tysk og engelsk, men hvor er 

linkene? Der er ingenting at komme efter 
for folk, der er i stand til at sætte sig ind i 
videnskabelige artikler, hverken på dansk 
eller på fremmedsprog. 

• Nej 
• ikke umiddelbart 
• Nej, alt OK! 
• nej 
• "Gratis " jagt til medlemmerne og ikke kun 

til nyjægere 
• Mere omtanke for den lille jæger. Ham der 

har det lille stykke jagt. 
• nej 
• Nej 
• nej 
• Ja 
• Nej 
• Mangler bedre intern ledelse! 
• Synes stadig det er svært for en jæger, der 

godt kan lide at jage selv, at finde 
passende jagt tilbud som ikke koster en 
månedsløn eller mere om året. 
Kunne godt tænke mig der blev fokuseret 
mere på jagt udlejning og 
tilgængeligheden. 

• Ja mere i medlemsbladet om buejagt og 
genladning derudover mere om 
Reguleringsjagt, mårhund ræv krage og 
skade, hvor udbredt de invasive arter er 

• nej 
• nej 
• Nej 
• Tilbud om jagter man kan deltage i. Eks 

ved 
 Lodtrækning 

• Jeg er tilfreds og synes at der er rigtig 
mange forskellige tilbud. 

• Nej. 
• Mere synlighed af sundheden ved at spise 

vildt til den almene danske befolkning  
 
Mere positiv presse tid til snak omkring 
hvad jagt er og hvorfor det er vigtigt at der 
foregår jagt i den danske natur  
 
Større synlighed fra vores forbund når der i 
pressen omtales jagt og natur emner 

• Mere fokus på strand og havjagt som oftest 
er den jagt form som er mest presset med 
reducerede frednings tider. 
Måske skulle man mere se på hvordan 
jagten udøves og ikke fokusere på at 
begrænse jagttiderne. 

• nej 
• At der bliver gjort mere for de jægere der 

ikke har store arealer og midler 
• Nej 
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• Lavere kontingent 
• . 
• Nej - det ligger ved mig selv. 

Min besvarelse skal ses i lyset af, at jeg er 
opvokset på Grønland med "jagtret" som 
11-årig, har først taget jagttegn for godt et 
år siden for at kunne gå på havjagt, men 
har ikke haft tid til at få taget 
haglskydeprøve endnu - og altså ikke har 
særlig forbindelse til jagtmiljøet, kun en 
længsel efter frosne kinder. 
Min alder er 57 år. 

• nej 
• Nej 
• Næ men det er en svær verden og komme 

ind i når man kommer fra en ikke jæger 
familie. 

• Mere professionalisme 
• Nej 
• en effektiv information overfor ikke-jægere 

om jægernes indsats for natur,  - og at 
jægere er synlige i dagligdagen, 
 
der er ingen kvalitet i det nuværende....    
Naturinteresser stiger  (globalt)   
Jægerforbundet mister medlemmer ! 
 
DN  har helt taget teten. 

• Nej ikke umiddelbart. Mere 
handlingsvillighed, klare linier og 
kommunikation ift. særligt mårhunde. Der 
skal et stort politisk pres til jeg ved er 
svært men det her kan i den grad blive en 
success historie for Danmarks jægere hvis 
der tages fat nu på en effektiv måde! 

• nej ik rigtig får hjælp af nogen fra 
jægerforbundet når man søger forklaring 
eller hjælp om noget så er meget tilfreds 

• Det er endnu for tidligt (medlem mindre 
end 1 år) til at jeg har store ønsker. Men 
måske mere annoncering af lokale 
arrangementer fx. for nyjægere. 

• Har endnu ikke fået taget en riffelprøve, 
jeg må se at få taget mig sammen. 

• Nej. Ser det lidt som medlemskab af en 
fagforening... Kun sammen er vi stærke. 

• Nej 
• Nej 
• Nej. Er lige blevet medlem 
• Hmm.. flere muligheder for at gå på jagt - 

nemt for os byboere /nyjægere som ikke 
lige har et stort netværk med jagter. 

• Mulighed for at få jæger digitalt i stedet 
for fysisk 

• Nej. 
• Ikke noget jeg lige kan komme i tanke om. 

• Jeg synes I kæmper godt for vores 
retssikkerhed, og håber man vil forsætte 
kampen for lempeligere knivregler for 
jægere, altså folk med jagttegn. Det er 
urimeligt at man skal have en længere 
uddannelse for at finde ud af om en kniv er 
lovlig. Til gengæld skal hammeren så falde 
benhårdt hvis man som jæger misbruger sit 
våben på nogen måde. 

• Nej 
• Næh 
• nej 
• Ikke rigtigt. 
• Nej 
• Måske decideret til mit medlemskab, men 

ville ønske at der blev gjort mere for at 
dæmme op for interne opgør og splid, og 
for at favne andre jægersamnenslutninger, 
istedet for at bekrige dem. 

• Jeg kunne godt tænke mig at bladet kunne 
fravælges da jeg ikke læser det 

• nej 
• Ikke pt. 
• Flere ny jæger jagter og bedre reklame for 

undervisere til skydning. Både riffel og 
hagl. 

• Nej 
• Nej 
• Flere kurser for hundeførere MED hund, 

som ikke omhandler apportering. Hvad med 
marktræning en weekend? Flere spor 
kurser? Det er jo ikke noget DKK gør, så der 
kan DJ sikkert hente mange interesserede 
(især nye hundeførere). Jeg kunne i hvert 
fald godt have brugt den slags, så jeg ikke 
var nødt til at køre til Sverige efter det :-) 

• Bedre Prøvetræning 
• Der er lidt med nyjæger, jeg har ikke 

været på jagt endnu, syntes det svært at 
finde rundt i. 

• Hvad sker der i lokalforeninger i den 
kommende tid. Kunne det evt være 
interessant at skifte forening 

• Efteruddannelse inden for mit 
instruktørvirke riffel og hagl 

• Bedre mulighed for at komme på jagt i 
både indland og udland. 

• mere om hundetræning 
• Ikke rigtigt 
• Nej 
• Kender ikke mulighederne 
• Nej 
• mere jagt og mindre regulering. 
• Ja, jeg har endnu ikke deltaget i nogle 

kurser. 
• Ja, det er for dyrt! 
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• Større del af kontingentet til den lokale 
jagtforening 

• kontingent nedsættelse. 
• Nej egentlig ikke 
• Ingen p.t. 
• Du ved ikke, hvad du ikke ved, du ikke ved.  

Derfor har jeg ikke denne viden endnu, da 
jeg er relativ ny jæger og stadig får fyldt 
ny viden og erfaring i min jæger-rygsæk. 

• nej 
• Mere støtte til flugtskydningsbaner. 
• Nej 
• Nej 
• Nej enlig IK. 
• nej 
• Nej 
• nej 
• Jeg ved som ikke hvad dette ønske skulle 

være. I kommer vel ikke ud til et enkelt 
medlem og hilser på. 

• Nej ikke lige som så 
• Nej 
• Nej 
• Nej. 
• Bedre tilbud om forskellige arrangementer 

osv for os der bor i Udkantsdanmark.  
Større gennemsigtighed i hvad vi laver og 
hvorfor prisen er så høj! Og ikke mindst 
hvad får vi for pengene? Så cheferne kan få 
bedre jagt! 

• Nej. 
• nej 
• nej 
• Nej 
• Mere indflydelse fra medlemmerne og ikke 

topstyring 
• At det ikke er så topstyret 
• Nej 
• Nej 
• Praktisk uddannelse ,har gået på jagt i 35 

år, kunne måske godt trænge til et eftersyn 
! 

• Kunne godt tænke mig der var en man 
kunne få rådgivning af i forbindelse med 
etablering af jagtarealer 

• Nej, men vil gerne i dialog med 
jægerforbundet om schweiss-hundeførerne. 
Jeg mener vi har et problem. 

• Nej 
• Ikke umiddelbart 
• Nej 
• Et opgør med millionær jægerne, der 

betaler sig fra alt incl jagttegn. Ingen kan 
lære det der skal til på en weekend. Og de 
sørger for at nye jægere har meget svært 
ved at få egen jagt, ved at betale overpris 

for alt for meget jagt, som så bliver brugt 
som repræsentation. 

• nej 
• At forbundet er mere nærværende 
• At forbundet arbejder mere for at bringe 

forståelse af jagt og natur ind i skoler og 
institutioner 

• Ikke umiddelbart 
• Nope 
• Bedre mulighed for at intigrer 

aktivitetskalenderen på Dj hjemmeside i 
foreningens egen hjemmeside 

• Ikke på nuværende tidspunkt 
• Nej 
• Billigere kurser for medlemmer 
• Jeg kunne godt tænke mig, at 

Jægerforbundet bakkede mere op mht. 
rådgivning, hvis man nu har en nabojæger, 
som ikke overholder hverken lovgivning 
eller jagtetiske regler. Det er I for dårlige 
til har jeg erfaring med. 

• I er ikke for den lille jæger 
• Nej 
• Mere enighed i vores forening 
• nej 
• Ja gratis uddannelse til frivillige hjælper 
• Mere åbenhed om hvor dj er på vej hen. 

Evt måske en person som kan tale for dj ud 
på de sociale medier så man kan få be eller 
afklaret de artikler og historie om dj 

• Ikke umiddelbart 
• Nej 
• nej 
• Mere tilbud om deltagelse i jagter mv i 

lokalområdet 
• At man i højere grad taler den mindre 

jægers jagt, og i mindre grad godsejere og 
store jagter. (fasaner og hjortepolitik) 

• Ja. 
• nej 
• Nej. 
• Nej 
• Kan ikke komme på noget 
• Jeg ønsker bedre gennemsigtighed med 

hvad kontingentet går til, for mig og se er 
det en meget dyr forening 

• Ikke pt. 
• Flere kursustilbud og rabat ordninger 
• Nej 
• billigere end idag da der er monopol 
• Nej 
• % 
• Nej 
• Nej 
• Lidt mere dansk jagt. 
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• Kunne godt tænke mig en snak omkring 
brugshunde/forsikringer 

• Nej 
• Nej 
• Nej 
• regionale tiltag som fællesjagter til en 

rimelig penge. 
Ønsker at forbundet prøver at få priserne 
ned på jagterne i statsskovene på især 
kronvildt. 

• Som tidlidsrepræsentant i Forbundet har 
jeg rig mulighed for at påvirke 
beslutningerne. 

• Nej 
• Nej 
• Bladet- mere jagt / mindre politik 
• Nej det har jeg ikke 
• Ingen 
• Weekendkurser, herunder 

skydeskolekurser, udvidet kursus i 
naturkendskab m.v. fx en uge i vildmarken 
kursus. 

• Prisen, synliggøre hvorfor den er så høj? 
• Bedre indkøbsforening 

Mere fokus på lokalforeningerne 
• Nå jeg Slår op på hjemmesiden ønsker jeg 

at finde alt info, som er relevant for 
jægere. 
Dvs. Lovstof, regler, jagttider , jeg skal 
kunne læse alt om gældende regler, om 
hvordan og hvad man skal være 
opmærksom på, når man skal til udlandet 
hvad skal man, hvad kan man, hvad gælder 
og hvad skal man ikke. 

• Nej 
• Mindre politik og mere JAGT 
• Nej 
• Mere hjælp med det administrative i 

foreningen, og mere mandskab til 
arrangementer da det er svært at finde og 
derfor bliver der tit ikke holdt noget 

• Jeg kunne ønske mig en struktur, hvor 
demokratiet fortsat bestod, men på en 
mere økonomisk måde. De mange 
kørepenge dræner kassen, så f.eks. et 
mindre repræsentantskabsmøde ville være 
ok for mig selvom det skaber mulighed for 
korruption/lokumsaftaler. Jægerrådene 
mener jeg skal væk, ingen interesserer sig 
for dem, og når interessen er så beskeden 
synes jeg det er spild af tid. 

• Nej 
• nej 
• Billiger kontigent 
• Ved egentlig ikke helt hvad jeg får for 

pengene 
• mm 

• Nej 
• Kan man have en slags passiv medlemskab 

af Jægerforbundet, hvor jeg forsat vil være 
medlem af Slangerp skydeklub? Sagen er 
den, at jeg går ikke på jagt. Jeg er kun på 
skydebanen af og til i de måneder de har 
åben. Abonnementet er defor meget dyrt i 
forhold til mit behov, men jeg også gerne 
støtte op om klubben. 

• Har jeg ikke tænkt over 
• Næ 
• Direkte adgang til alle skydebaner i DJ regi. 

(Uden at skulle være medlem af 
lokalforeningen eller betale ekstra) 
 
Indkøbsforening - dette område kunne 
udvides  
 
Der er langt til DJ's ledelse 

• Nej. 
• Måske skulle foreningen være lidt mere 

synlig i den offentlige debat om natur mm. 
• Nej er ok tilfreds. 
• Bedre rabatter 
• For mange reklamer 
• Jeg vil gerne have muligheden for at få 

tilsendt et kort med mit dj nummer, frem 
for kun at have muligheden for at printe 
det. 

• Det vil gå for vidt at komnentere her 
• Nej 
• At der blev gjort noget mere aktivt for 

træning for levende ræv af gravgående 
hunde. 

• Nej 
• Et mere tydeligt forbund i de forskellige 

sager hvor jægere bevidst træder ved siden 
af. Jagten i dens nuværende form kan snart 
ikke tåle flere sager hvor folk sviner med 
døde dyr eller optræder direkte ulovligt. 
Det er alt for vagt og tøvende. 

• Nej 
• Rabat til pensionister 
• nej 
• Nej, måske mere sammenhold.. 
• Nej, fortsæt det gode arbejde 
• Nej 
• Nej. 
• Nej er desværre ikke så aktiv som jeg gerne 

ville være pga. tid 
• Nope. 
• Nej 
• nej 
• Ja, jeg kan ikke acceptere, at man ikke 

fravælge magasinet Jæger, uden det store 
nedslag i prisen. 
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• Nej 
• mit haglskydeningsbevis på mit jagttegn, 

det skal jeg vente med til næste gang jeg 
kan bestille kort og derfor skal jeg rende 
rundt med et stykke papir som går i stykker 

• ? 
• nej 
• nej 
• Jeg synes at jæger forbundet er alt for 

vattet i deres agumentation for jægerne 
sag, for eks. hvorfor skal DOF og andre 
orginisationer have penge fra jagttegns 
midlerne,  
Jæger forbundet bruger ikke de åbenlyse 
problemer som samfundet og medier tager 
omkring skarv måger osv. til at få jægerne 
på banen som problem løser.  
Der er en manglende forståelse for at dyr 
dør!! hvad enten de bliver skudt eller ikke!! 

• Ikke personligt. Men gerne mere om biologi 
og forvaltning. 

• At man ikke kan bruge nem-ide i stedet for 
koder 

• Som medlem kunne det være godt hvis der 
kunne være flere rabat ordninger med såvel 
jagtbutikker som jagt rejser rundt om i 
landet. 

• Nej 
• Det måtte da gerne blive billigere, og med 

mere medbestemmelse. 
• Nej. 
• nej 
• Nej 
• Der må gerne være nogle flere jagthistorier 

i bladet, og mindre med våben. 
• Nej men er ikke imponeret over dj som 

organisation 
• Nej 
• nej 
• Nej 
• Stop annoncører som bryder 

markedsføringsloven. 
• mere Openhed. 
• Som pensionist uden frynsetillæg  er det for 

dyrt.Der bør være et nedslag så man har 
råd, og ikke kun rabatter til nyjægere 

• Nej 
• Nej 
• Mulighed for, at gemme koden på den 

mobile app så der ikke skal tastes hver gang 
• Ønsker mere orientering om jagtrejser til 

f.eks Tyskland og Polen. Mener at både 
lokal foreningen og Danmarks 
Jægerforbund burde arrangere ture til 
"humane" priser. Eventuelt arrangeret med 
lokal e jagtselskaber i Polen og Tyskland. 

• Jeg ville rigtig gerne kunne støtte andre 
lokale jagtforeninger uden at skulle betale 
ekstra gebyr til forbundet for at støtte en 
evt naboforening. 

• Mener jagtvladet skulle værd ren e-
magasine.  
Meget papir og penge investeret.  
Tænker mange, ligesom jeg, læser på 
nettet og ikke benytter bladet meget. 

• Nej 
• nej 
• Ja, der er for få markprøver for engelske 

stående fuglehunde i DJ regi. Der burde 
være mindst en i hver kreds. 

• Ikke umiddelbart, men det kunne måske 
være i form af "konsulentbistand" - i 
forskellige sammenhæng (jagtmæssigt) 
men det er muligt de tilbud er der - har 
ikke søgt efter det.. :) 

• Nej 
• Ja, jeg ville ønske, at Forbundet opnåede 

bedre resultater fsva jagttider. Jeg kan 
f.eks. ikke saglige argumenter for, at 
opgive jagten på dykænder i februar. 
 
Jeg mener også, at jagttiden burde 
genindføres på nogle arter. 

• ja jeg har ønsker jeg ikke får opfyldt 
• Ja jeg syntes DJ burde være mere aktive 

politisk. Man kunne vinde meget med lidt 
lobbyisme arbejde. Det er utroligt hvor 
meget DOF eksempelvis får politisk 
bevogenhed med 16-20000 medlemmer. 
Hvorfor kan vi ikke det i Dj, med langt flere 
medlemmer?  
 
Hvorfor går DJ ikke ind og beskytter eller 
hjælper dets medlemmer som bliver fanget 
i lovgivningen eks. med ulovlige våben. Det 
er simpelthen gtoteskt at DJ ikke prøver en 
af disse sager hvor folk har fået taget deres 
jagttegn ved køb af slangebøsse eller kniv 
på eks. wish, som en principel sag der skal 
prøves af ved domstolene. Om ikke andet 
så for at få bevågenhed over emnet og gøre 
politikkerne opmærksom på denne 
problemstilling. Det er jeg sikker på der 
kommer hvis DJ stævner politiet for forkert 
afgørelse. 
Hvordan kan det være at et medlem kan 
miste sit jagttegn på køb af en slangebøsse 
som er bestilt over wish? og man så 
nærmest samtidig kan se at netto sælger 
en tilsvarende slangebøsse som børne 
legetøj. Så spørger jeg mig selv er det et 
ulovligt våben eller et stk. legetøj. Jeg 
mener man bør bruge nogle medlemskroner 
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på at prøve sådan en sag af ved 
domstolene. Hvis ikke DJs egne jurister er 
opgaven voksen må man gribe dybt i 
lommen og køb sig til hjælp. 

• At høre og se DJ i den bredere offentlighed 
• Nej egentlig ikke. Men det kan måske blive 

som man ikke engang tro på idag 
• Nærvær, flad struktur, enkelthed. 
• Måske en større organisation for 

Buejægerer. Der er FADB men mangler 
mere information fra jægerforbundet som 
er langt større end FADB og dermed har 
større politisk gennemslagskraft 

• Ikke lige pt. 
• Nej. 
• Ikke umiddelbart 
• Nej 
• Nej 
• Nej 
• Nej 
• Nej 
• Nej 
• Nej Jeg har de oplysninger jeg skal bruge 
• Nej 
• Nej 
• Nej 
• Nej 
• Nej 
• nej 
• Nej. 
• Nej jeg synet det fungere fint 
• Måske at der blev lavet nogle gratis 

foredragsdage rundt om i landet - måske 
med noget praktisk læring. 

• Flere tilbudt om jagt 
• At hovedkvarteret ved Kalø var mere 

tilgængeligt for alle jægere.  
Og at der er mulighed for at gå på 
skydebane for indskydning og haglskydning 
inkl. vejledning. 

• Flere nyjæger jagter. 
• Ved ikke rigtigt 
• Nej ikke pt. Er igang med haglskydeprøve. 
• Ville gerne deltage i nyjægerjagter. 
• Det er svært at sige, når man er ny. Jeg 

kunne måske godt se en “ny-jægerens ABC” 
for mig. Min veninde og jeg har i hvert fald 
gjort os rigtig mange erfaringer, som ingen 
havde fortalt os om, og dem vil vi gerne 
formidle videre, og her kunne DJF være en 
fin kanal 

• Nej 
• nej 
• Jagt blad 
• nej 

• jeg ønsker ligestilling for medlemskab af 
Foreningen af danske Buejægere. 

• . 
• jeg synes at der mangler arrangementer 

arrangeret af Danmarks Jægerforbund, men 
måske eksisterer de, jeg er bare for dårlig 
til at finde dem. 

• Mere uddannelse af skydefærdighed 
• Ikke umiddelbart 
• nej 
• Det kan jeg ikke svare så akut på 
• Findes der et landsdækkende register, som 

viser, hvor der udbydes jagter. 
• Nej 
• Nej 
• Nej 
• Overordnet er jeg meget tilfreds med  

Jægerforbundets arbejde og magasinet 
Jæger. Det eneste område, hvor jeg gerne 
ser en mere "offensiv kurs" – gerne i et 
tættere samarbejde med "sportsskytte-
organisationer" (jeg er selv tidligere 
sportsskytte) – er våbenloven. Den 
nuværende Våbenlov er "lap på lap" og 
vanskelig at forstå og åbnelyst også 
vanskelig at administrere for Politiet. Dertil 
kommer, at der juridisk set er overladt 
urimeligt meget til myndighedernes skøn. 

• Nej 
• Flere medlems tilbud? Eksempelvis rejser, 

gevare gear mm. Eller hvis de er der kunne 
det være rart hvis de blev mere tydelige 

• Næh 
• Nej. 
• Nej 
• Nej 
• Nej 
• Ja, jeg vil gerne have at DJ gjorde meget 

mere for nyjægere. 
Der skal arrangeres flere nyjægerjagter i 
samarbejde med naturstyrelsen. 
Der skal gøres mere for at binde nyjægere 
sammen så netværk opstår. 
Der skal produceres flere film med 
jagtsituationer til DJ appen. 

• Jægerforbundet interesser mig ikke 
• Lige nu ville jeg sætte pris på, hvis 

foreningen eller forbundet kunne knytte 
mig til en god skydetræner. I tirsdags skete 
der det forunderlige, at et andet medlem 
af jagtforeningen så mig arbejde alene med 
træning og tilbød at hjælpe. Det var 
fantastisk. I løbet af få skud var meget 
rettet, og jeg føler mig langt bedre på vej 
mod målet. Det er nok den lokale forening, 
som skal ind her. Men kan forbundet gøre 
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noget, vil det selvfølgelig ikke være dårligt 
for mig. 

• Nej 
• Nej 
• Nej 
• Nej 
• Større gennemskinnelighed og forum for 

nyjægere. Det kan være svært at gå fra at 
have bestået haglskydeprøven til springet 
til at komme på jagt, hvis man ikke har et 
netværk i forvejen. 

• nej 
• Fravalg af blade 
• nej 
• JA 
• Intet 
• Jeg mangler oplysninger om hvem som kan 

hjælpe mig til at bestå haglskydeprøven. 
• nej 
• Egentlig ikke 
• Nej. 

Måske er det for dyrt for en pensionist. 
• Jeg oplever at de fleste arrangementer er i 

Jylland. Det er langt at kører for et 
arrangement. 

• Aktivitet i samarbejde med de lokale 
jagtforeninger 
Overvågning og kontrol af de lokale 
jagtforeninger. Lever foreningerne op til 
Danmarks Jægerforbunds overordnede 
etiske kodeks. Styres foreningen med 
henblik på at vedligeholde og udvikle 
jægerstanden, eller er den blot et 
skalkeskjul for en bestyrelses skjulte 
agenda? 
Samarbejde med DGI (kom nu - samarbejd 
frem for at føre skyttegravskrig - kom nu. I 
er voksne, det er ikke så svært - kom nu) 
Et relevant jagtblad, ikke et 
reklamemagasin 
Et elektronisk jagtblad. Som jægere bør vi 
gå forrest i forsøget på at bruge mindre af 
naturens ressourcer og værne om naturen 

• nej, jeg er glad for mit medlemskab. 
• Ikke umiddelbart 
• fravalgs af fysisk magasin => magasin online 
• At Dj var noget mere synlig i de lokale 

jagtforeninger - informationsmøder, 
seminarer, foredrag osv. 

• Ja flere information og samarbejdstilbud 
• Nej 
• Nej. 
• Nej 
• Jeg ville ønske men gennem DJ kunne 

invitere og blive inviteret på jagt af andre 
jægere - opleve nye revirer 

• Ikke endnu. 

• Et samarbejde med det svenske 
jægerforbund så der kunne opnås gensidig 
rabat på medlemskab 

• Nej. 
• flere relevante aktiviteter 
• jeg er i dag gl.jæger 100 5 
• nej 
• Lavere kontingent 
• nej 
• nej. 
• Nej. 
• Absolut. 

Bl.a. Lokale kurser (instruktør, lær at skyde 
med riffel/haglbøsse/bue m.fl) med 
LOKALE undervisere. 
BETYDELIGT bedre hjælp til lokalforeninger 
med hensyn til miljøgodkendelser og 
lignende af skydebaner. 
Mere nærhed med lokale foreninger og 
medlemmer. 
En ny opdeling i flere kredse/regioner, så 
man ikke skal køre så langt for at deltage i 
kreds-/regionsskydninger m.v. 

• Skydebaner med høje "fasaner" i 
Nordsjælland i stedet for de lave 
jordstrygere, som man aldrig ville skyde på 
jagt. 
Øget fokus på sikkerhed og bevidsthed om 
dette. 
Ordentligehed hos jægere i almindelighed. 

• Rabatordninger til ammunition? Og 
færgerne Helsingør-Helsingborg 

• Egentligt ikke 
• Billiger kurser 
• Nej 
• at DJ også afholdte kurser på Sjælland 
• Nej umiddelbart ikke. 
• Har oplevet træg sagsbehandling, men også 

det modsatte. 
• Ja, at jægerforbundet får gjort noget ved 

de, alt for lange ekspeditiontider for 
politiets behandling at våbentilladelser og 
våbenpas. Jeg forstår ikke hvorfor der ikke 
bliver lagt meget større pres på politiet og 
politikerne. 

• At de lokale jagt foreninger får flere af 
pengene da det er der de kan hjælpe 

• Jeg har umiddelbart ingen ønsker - føler 
jeg er langt fra Jægerforbundet 

• Ej pt. 
• Mindre politik i organisationen 
• Nej 
• Nej 
• Få dog den duejagt rykket frem igen. Jeg 

drukner i duer efter jagten blev flyttet til 
november. Og her er de væk når jagten går 
ind. 



 
 

177 
 

• nej 
• nej 
• Nej 
• Intet 
• Nej 
• Nej 
• Nej 
• nej 
• Flere jagtberetninger ( især fra den 

hjemlige jagtmarker) fra medlemmerne. 
• Nej altid hjælp at hente hvis man har brug 

for det 
• Ja - jeg forstår ikke at den gamle app., 

bliver lukket ved udgangen af i år. 
Den indeholder meget relevant, som den 
nye ikke har. 

• Nej 
• Nej 
• Er beskrevet tidligere. 

Jægerforbundet skal være rimelig markant 
med sine udmeldinger.  
Det var ønskeligt, om jægerne og jagt ville 
blive betragtet og respekteret som en 
seriøse fritidsinteresse som det bliver I 
Sverige og Tyskland, 

• nej 
• nej 
• Nej 
• Nej 
• Nej 
• nej 
• Nej 
• Nej 
• Nej 
• nej 
• ja 
• nej 
• Nej 
• Lidt flere reklamer eller artikler om ting og 

sager til jagten, hunden m.m. 
• Ja et seniorkontingent gældende fra man 

bliver pensionist, der er ikke ret mange 
penge at gøre godt med, med det resultat 
at mange pensionister forlader dj 

• Nej 
• Ikke umiddelbart 
• At dådyr ikke skal have ændrede jagttider 
• Der hvor jeg bor mener jeg ikke at 

Danmarks jægerforbund i dag er mere 
synligt end de gamle foreninger var inden 
sammenlægningen. 
Der er i dag langt mellem de gode historier 
i de lokale aviser og dagblade og det er 
uomtvistlig den bedste måde at få flere 
medlemmer på. 

• Jeg kunne måske ønske mig en 
medlemsrabat på de lokale skydebaner, så 
ikke-medlemmer betaler ekstra her. 

• mere strandjagt 
• Jeg er tilfreds med indholdet i 

medlemskabet. 
• Nej 
• At alt areal begrænsning ikke bliver til 

noget, at der kommer fast jagt tid på 
Bramgæs. 

• ofte er der ikke 
overnatningsmuligheder/anvisninger i 
forbindelse med kurser, kan være et 
problem, hvis man kommer langvejs fra 

• Nej, jeg synes der oplyses bredt. 
• Nej. 
• nej 
• Nej 
• Ikke umiddelbart 
• Nej alt er ok 
• Nej, egentlig ikke. 
• Nej. 
• nej 
• nej 
• Nej 
• Nej, når dårligt at læse Jæger hver måned, 

da jeg arbejder fast nat 
• Bedre kursus program 
• Ja 
• Medlemsskabet fungerer fint for mig, men 

et enkelt sted falder Jægerforbundet 
igennem: webshoppen trænger til en total 
fornyelse, hvis den skal henvende sig til 
almindelige brugere. 

• Nej 
• ja 
• ja. 
• Næh 
• Nej 
• Det har jeg ikke umiddelbart et svar på 
• nej 
• nej 
• At det er billigere, og man kan fravælge 

bladet 
• ja . jagt tid. ikke regulering 
• Ja mangler et kort hvori der står hvilke 

foreninger jeg er medlem i 
• Synes ikke vi som alm medlemmer for nok 

info om politisk arbejde 
• ikke lige nu 
• Nej. 
• Nej 
• Kunne det lade sig gøre at når vi dyrker 

pram jagt også ville kunne få 
reguleringstilladelse, eks til bramgæs 

• Ikke hvad jeg kan komme på. 
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• nogle flere jagtområde oplysninger! gode 
strandjagtsområder eventuelt med billeder 
og vuderingsskala og mulige jagt/regulering 
på skadedyr som lodsejer har brug for. 

• Ammunition våben 
• nej 
• nej 
• Nej 
• Bedre mulighed for at netværke på tværs 

af kredse 
• I medlemsbladet “jæger”, måtte der gerne 

være nogle flere artikler og plantning for 
vildtet. 

• Tja 
• Nej 
• Nej 
• nej 
• Mulighed for billigere medlemsskab uden 

fysisk blad, så man kun kan se bladet på 
nettet. 

• Nej 
• Nej 
• Skal skrive vis jeg kommer på noget 
• nej 
• Nej 
• Større respekt for medlemmerne 

At nogle få ikke skal have mulighed for at 
lave noget makværk som det ny struktur 
forslag hvor man udpeger nogle mennesker 
det ikke er særligt egnede og ikke er 
ræpræsentative for hele landet. 
Ingen repræsentanter syd for Kongeåen 
hvor vi har de fleste foreninger pr. 
arealenhed. 

• nej egentlig ikke 
• Nej 
• nej 
• I skriver meget om biodeversitet.Her er 

dagens landbrug den største synder. Der 
skal et større politisk  pres på, så diger der 
fjernes skal genopbygges andet sted på 
matriklen. Det samme med fjernet hegn. 

• Nej. 
• nej 
• Nej, synes bl.a jægerforbundet gør det 

godt 
• Nej 
• nej 
• Nej 
• Nej. 
• Ikke på nuværende tidspunkt. 
• Vil gerne være fri for at læse om private 

intriger, som sker intern i organisationen 
• Nej. 
• Nej 
• nej 

• Større indflydelse som medlem.  
Gerne i fremtiden urafstemninger ved valg 
til tillidsposter og andre vigtige områder. 

• Nej 
• Nej ikke pt. 
• nej 
•  
• nej 
• Nej 
• Dj skulle gøre mere for at forenkle 

processen med div tilladelser og noget 
mere for at bevare skydebaner der er 
lukningstruet. 

• Forum om jagtmuæigheder.  Ledige pladser 
i konsordieer mm. 

• Jeg ønsker mere påvirkning fra 
jægerforbundet med hensyn til våben 
tilladelser (burde kunne udføres med 
F.e.k.s. Nem id) og måske et kort til alle 
våben når man en gang er godkendt som 
våbenindehaver. 

• Nej 
• Mere interesse for de kvindelige jægere. 

Hvad kan de, god indflydelse på jagt og 
etik, respekt fra de mandelige jægere. 

• Nej 
• mere riffel 
• Langt bedre medlemstilbud. Den smule der 

er nu, er intet værd. 
• Nej 
• Nej 
• Mere for kvinder og om kvindelige jægere. 
• Pensionistrabat, når man er 

folkepensionist. 
• Nej 
• Tydigere indflydese i jagtdebatten overfor 

politikere ex. tåbelighederne omkring det 
såkaldte vildsvinehegn. Hvorfor har DJF 
ikke sagt fra overfor noget, der er klart 
symbolpolitik (og ikke faktuelt funderet)? 

• nej 
• Nogen gange er der langt op til DJ for at få 

hjælp 
• Nej, men jeg glæder mig utroligt meget til 

en eventuel ny struktur. Jeg forstår godt 
den nuværende, men jeg tror, at det kan 
blive bedre. 

• Nej 
• Nej 
• Syntes at forbundet burde arrangere flere 

foredragsaftener osv 
• nej 
• Nej 
• JA. En formand, der evner at optræde med 

værdighed, og neutralt! 
• nej 
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• Ikke umiddelbart. 
• Nej 
• ved ikke. 
• nej 
• i må blive bedre til jeres apps vedr. vind og 

vejr 
• Det er ok pt. 
• Nej 
• Nej. 
• Nej 
• Jeg kunne godt tænke mig en bedre 

mulighed for at søge korrekt vejledning i 
jagtjuridiske spørgsmål. Har jeg spurgt ind 
til reglerne når man tager natsigte med til 
Sverige for at gå på jagt. Svaret var ganske 
klart fra forbundet, men både politi og 
toldvæsenet var uenige, og så bliver man 
usikker på, hvad man behøver. Så 
forbundet må gerne arbejde for tydeligere 
og nemmere regler for lovgivningen på 
dette område. 
Jeg går en del på jagt på Roskilde fjord og 
den brochure der er lavet på dette område 
er ikke så nem, at forstå fordi hele fjorden 
er udlagt som fredet område og det derfor 
er vanskeligt at se forskel på områdernes 
jagtmæssige anvendelser. 

• nej 
• geografisk udligning af mulighed for at 

deltage i events og kurser i DJ. 
• Flere arrangementer i form af ERFA 

udveksling, foredrag og kurser 
• Nej 
• j   man skal gå længere og hårdere til 

værks med jagten på de invasive arter 
 
med hensyn til våbentilladelser så skulle 
jeg tro at det kan forenkles . 

• Nej 
• Jeg synes der foregår mange ting i dj som 

jeg ikke som medlem har kendskab til. 
Mere åbenhed og gennemsigtighed ville 
være godt. Det modsatte skaber utryghed 
og rygtedannelser. 

• nej 
• Ja. 
• Synes det er lidt dyrt... Og fjollet at jeg får 

bladet som papir 
• Nej 
• Flere og bedre skydebaner. 
• måske bedre ovrblik over og om hvilken 

kurser der er til rådighed 
• ?? 
• At man kan fravælge det lorteblad og 

derved slippe biligere 
• nej, kan ikke komme i tanke om noget 

• Flere jagter udbudt som naturstyrelsen gør. 
• nej 
• Nej 
• Jeg så gerne at forbundet ville stå endnu 

tydligere frem når der tales om 
biodiversitet og miljø. Der er en masse 
landbrugslovgivning der er i vejen for at 
gøre mere for naturen. 

• Nej 
• Ville gerne kunne undgå bladet og samtidig 

spare udgiften 
• nej 
• Nej 
• Mere fokus på jæger håndværket og mindre 

købe jagt. 
• måske der skal være noget mere lokalt stof 

i bladet 
• Nej. 
• Lidt mere om jagt i Danmark. Fri os fra de 

store omtaler af jagt i udlandet. 
• Nej 
• Foredrag, flere workshops, kurser 
• nej 
• Nej 
• Nej 
• Pt nej 
• Er tilfreds 
• nej 
• Nej 
• ???????????????? tror ikke 
• Nej 
• Ikke rigtigt 
• Nej 
• nej 
• Nej 
• Ikke lide hvad jeg kan komme på . Skulle da 

lide vær at Jægerforbund gjord nå for at vi 
får jagt på Naturstyrelsen jod/skover kvit 
og frit 

• ja at vi frivilligt kunne nøjes med et lokal 
medlemsskab 

• Ikke pt nej 
• nej 
• At andre der bruger statens jord skal 

bidrage som jæger ene skal betale mm 
• Gerne mere jagt 
• næh 
• Flere fælles jagter for ny Jærger 
• At kunne fravælge jægerbladet i 

papirudgave, 
• Nej 
• fuldt tilfreds 
• Nej 
• Syntes godt DJ kunne være mere synlig i 

det politiske/offentlige landskab 
• Nej 
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• fravalg af blad, har kun behov for online 
adgang 

• Ok som det er 
• Ikke tænkt over. 
• nej 
• Vil gerne have regulerings jæger status 

uagtet mine jagt foreningers relationer 
især mht mårhunde bekæmpelse 

• Nope 
• Mere fokus på uddannelse indenfor natur og 

vildtpleje og det gode nabosamarbejde. 
• Har en søn som bliver 16 sidst i Nov. Der er 

meget få steder han kan komme til 
skydeprøve- ønsker flere steder 

• Nej 
• Nej 
• Nej 
• Nej det har jeg ikke 
• Se tidligere punkt 
• nej. 
• Jeg mener at jægerforbundet måske skulle 

være lidt mere synlige i ulve debatten. 
Finde et saglig grundlag for en debat, uden 
det bliver mudder kastning. 

• Mere gennemslagskraft overfor 
myndigheder, og vilje og evne til at 
konfrontere myndigheder, når 
myndigheder, handler klart i strid med lov, 
og forsøger at straffe jægere specielt 
hordere end andre befolkningsgrupper 
DJ skal være mere troværdige, i artikler, 
når der er politiske undertoner. Der må 
ikke finde manipulation af info sted, når DJ 
forsøger at informere om jagtpolitiske 
emner. 
 
Direkte valg til alle væsentlige 
ledelsesmæssige poster. Mulighed for at 
medlemmer kan stille bestyrelse og ledelse 
mere direkte til ansvar, når der laves fejl. 
Og man i stedet for en erkendelse, spilder 
tiden med bortforklaringe. 

• Nej. 
• Næ 
• Næ ikke rigtig 
• Nej 
• Jeg kunne godt tænke mig en stærkere 

politisk profil. 
Både indenfor praktisk anvendelse af 
forskning (landbrugspolitik, biodiversitet og 
lign.) og indenfor våben-politikken. Også 
formidlingen af "jagtsagen" overfor den 
ikke-jagende del af befolkningen bør efter 
min mening styrkes. 
En bedre formidling af forskningsresultater. 

• Næ 

• Nej. (Jeg er nyjæger, og mit medlemsskab 
er derfor også rimelig nyt) 

• nej 
• Kun i lokal afdelingen, den bliver drevet for 

amatøragtigt, og kommunikationen er for 
ringe 

• Som jæger og bosiddende i Nordsjælland, 
ville jeg ønske at der kom en åben debat 
om prisen på jagt, her oppe er det de 
færreste der har råd til at gå på jagt i 
lokalområdet. 

• Nej 
• Ved det ikke 
• Jeg ved godt, at det er lidt et tabu i 

Dannmark. Men jeg kunne godt efterlyse en 
kampagne, der fokuserede lidt på 
indtagelsen af alkohol på jagter i Danmark. 
Det er blevet meget bedre, men der er 
desværre for mange eksempler på, at der 
bliver drukket mere end forsvarligt under 
jagt i Danmark. 

• ikke pt. 
• Nej 
• Nej 
• Nej 
• Inter 
• At Danmarks jægerforbund er upolitisk 
• At jægerforbundet arbejder for den lille 

mand ikke kun for de store godser 
• nej 
• Ja 
• Nej 
• nej 
• Kunne godt tænke mig, at min lokale 

jagtforening viste en eller anden interesse 
for mig. Jeg er aldrig blevet kontaktet af 
dem. 

• nej ikke noget som har tænkt over 
• At jeg skal modtage et medlemsblad jeg 

ikke læser, jeg ved ar det er dyrt at 
producere, ville gerne kunne vælge det fra. 

• Lobbyisme (Eksempelvis mere ensrettelse 
af jagttider for kronvildt) 
Kurser er enten ikke målrettet til mig eller 
de er alt for dyre at deltage i. 

• forbundet burde være mere imod 
forekomst af ulv i dk. samt takle krondyr 
problematikken noget bedre. ang. jagt på 
horn, mindre jagttid på hind og kalv, og 
mere på hjortene. hjortene bliver jo gemt 
til den rige mand i plantagerne. 

• Næ... 
• Ikke jeg umiddelbart kan komme på 
• Nej 
• Nej 
• Nej 
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• Føler ikke DJ har nok interesse i den lille 
lokale jagtforening 

• Mere om de lokale jagttider. 
• Ærlighed 
• Nej 
• nej 
• Ved ikke 
• Nej. 
• nej 
• nej 
• ja lav da ens rattet jagt tid på hjort 
• Mindre pamperi. sikre de bedst mulige 

forhold for de danske jægere. 
• Nej 
• Nej 
• nej 
• Ja at de er hurtigere fremme med at 

kæmpe for udstyr til regulering 
• forsikring ok, men hvorfor resten 
• IKKE SÆRLIGT 
• Nej 
• nej 
• Nej 
• Ikke pt. 
• Mere aktive mod den overdrevne ulvaccept 

og koncentrere kræfterne mod mårhund og 
vaskebjørn. 
Mårhunden er nok den største trussel mod 
vore vilde dyr og fugle. 

• Nej 
• Meget af kursus aktiviteten , kunne tilbydes 

som en E-kursus , hvor kursisten kan følge 
video klip , besvare spørgsmål . 
Udbredelse af kompetance givende kurser 
for de ældre jægere ,så man kan holde sig 
opdateret med de områder de er aktive i. 
 
Vi bruger sommeren på at gå til skydning, 
men resultaterne bliver ikke kompetance 
givende i sig selv. hvorfor ikke . Aktivitet 
der viser egnethed burde tælle lige så 
meget, som en prøve. (har du ikke tiden til 
at øve , må du til en prøve )  
(kan du ikke øve dig til et tilfredsstillende 
resultat , må du til prøve ). 
Det jeg vil have til gengæld , at 
naturstyrelsens embedsmænd stopper med 
differentierere mellem nyjægere og ældre 
jægere.  
Der skal forbundet ind over. 

• Nej 
• nej 
• Nej 
• Ikke pt 
• Korter vej til toppen 
• nej 

• nix 
• Som bestyrelses medlem mangler der en 

forsikring som kan dække hvis bestyrelsen 
bliver pålagt udgifter som den ikke har 
mulighed for at forudse.- Oprydning 
skydebane 
Påbud fra myndigheder mm. 

• At DJ brænder ordentlig igennem med klare 
bæredygtige holdninger. 
Specielt i hjortevildt debatten 

• ja, men det er der ikke plads nok på den 
her side til at skrive.... 

• nej 
• nej 
• Nej 
• at i lytter til jeres medlemmer og holder 

med alt jeres rygklapperri 
• nej 
• Pt nej 
• Ja at i er der for de almindelige jægere og 

deres jagt. Ikke kun for eliten. Dermed 
mener jeg at det 
er mega forkert at i vil lave areal 
begrænsninger på krondyr, fordi i ønsker 
større hjorte. Her i vores område ser 
vi jævnlig store rudler med mange store 
hjorte imellem. Det er en art i kraftig 
fremgang, hvor der slet ikke bliver  
skudt så mange som der bliver født. Vi har 
jagt 2 forskellige steder i midtjylland, hvor 
vi for 8 år siden ikke så  
krondyr, nu er de der næsten dagligt. Det 
er da fremgang. 

• Får vi noget ud af de millioner der bliver 
brugt på markvildtet? 
Hvad fik vi ud af dueundersøgelsen? 

• Oplysning 
• Forstår ikke det uro der er i mellem 

medlemmer og forbundet ? 
Tænker at der skal mødes på tværs af 
interesser . Der er gået formeget trofæ i 
hjorte forvaltningen . Og vil gavne jagten 
hvis fokus bliver flyttet fra trofæjagt til 
alm. Jagt. Tænker på vores råvildt og 
småvildt , det er glemt i ammenhænget. 

• Indfør urafstemninger om jagtpolitiske 
sager. 

• Jeres kurser er for dyre - sæt prisen ned 
der så der er flere unge mennesker der kan 
komme med - det er tros alt disse der skal 
bære Jægerforbundet frem. 

• Fællesjagter i kommunerne, normal jagt , 
rævejagt o.s.v. 

• Jeg synes at regler og muligheder for 
reguleringsjagt bør informeres bedre 

• Nej 
• Nej 
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• Nej men pas på med at lave jagt kun for de 
STORE !! 

• Nej 
• Måske mer medlems medbestemmelse 
• Nej 
• Ja, mere jagttid på forskellige arter. Få nu 

ensrettet regler for jagt på kronvildt - der 
er en naturlig grænsen nord/syd for 
Limfjorden, Lillebælt og Storebælt (+ 
grænsen til Tyskland) - det er til at 
håndtere uden at vi bliver kriminelle 
ufrivilligt. Hvor jeg bor gælder der flere 
steder regler hvor en landevej er grænsen - 
helt til grin...!!!! 

• Mindre reklamefyldt blad. 
• nej. 
• nej 
• Jeg mangler et DJ der tager ansvar, i 

forvaltningen og træffer beslutninger på 
det bedst fagligegrundlag.  
Og et Dj der tør gå imod egne medlemmer. 

• Nej. 
• Valget mellem politisk korrekthed og 

jagtfaglighed er ofte modsatrettede - 
desværre. 

• Nej 
• nej 
• Føler ofte at forbundet og enkelt personer 

inden for forbundet taler ned til mig 
• Nej ikke rigtigt 
• ikke sådan lige 
• Ikke pt. 
• Bedre og mere overskuelig/logisk opbygget 

hjemmeside 
• Nej 
• Nej 
• Nej 
• Syntes i skal til at mane jer op og komme 

ind i kampen angående arial krav og få det 
af bordet 

• Udskiftning i toppen. Mere arbejde for små 
jagt areals besiddere 

• Nej 
• Ikke umiddelbart. 
• Ingen ny struktur den vi har er ok 
• Ja 
• Jeg er jæger og ønsker at en organisation 

varetager mine interesser 
• Ja - gerne nogle digitale hjælpeværktøjer 

til mobilen ifm praktisk jagt, feks app, som 
ud fra GPS kan sikre at man har styr på 
Jagttider og geografiske forskelle, som 
skaber en del forvirring år efter år og 
garanteret også ubevidste ulovligheder feks 
på nedlæggelse af kronvildt og dåvildt! 

• Objektivitet på tværs af medlemmers 
sammensætning - specielt i forhold til 
majoritet. 

• Ønsker lidt mere åbenhed i de forskellige 
sager, ligeledes kunne jeg godt tænke mig 
at forbundet bliver stærkere på de sociale 
medier! 
Mangler nogle gange fælles fodslag fra HB 
og formand  bl.a i sagen om arealkrav 
(særlig i hjortedebatten) 

• Nej 
• Nej 
• Ja DJ skal varetage almindelige jægers 

ønsker og ikke rejse verden rundt for 
medlemmernes penge 

• Nej ikke lige jeg kan komme i tanke om 
• Nej 
• intet 
• Nej 
• nej 
• nej 
• - 
• nej 
• Politiske ændringer 
• Øhhhh, egentlig ikke. 
• At jeg kan få rabat ved ikke at modtage 

bladet jæger 
• Nej 
• Ja, flere muligheder for kurser uden at man 

skal indstilles til dem. 
• måske hvor man kan få tilskud til 

beplantning. 
• Umiddelbart ikke 
• Ikke umiddelbart 
• Næ 
• Nej ikke pt 
• Nej 
• Det er meget for “garvede” jægere. Kunne 

godt bruge noget for nyjægere og jægere, 
som ikke vil bruge alt deres fritid til jagt!! 

• Flere trofæbilleder i Thomas Lindy artikler 
i JÆGER. 
F.eks. da jeg skød snegeden skulle der have 
være et trofæbillede med i artiklen. 

• Forbud mod plastik haglskåle og blykerner i 
riffelammonition. Fredning af flere 
jagtbare arter, der ikke kan tåle jagt 

• nej 
• Nej 
• Elsker når der er artikler omkring fjord 

jagt, så det så jeg gerne noget mere om. 
• Nej 
• Nej 
• nej 
• Nej 
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• Flere måder at få en ordenlig og 
konstruktiv samtale/ dialog, hvor tingene 
kunne blive debatteret. Så vi kunne lære 
hinanden bedre at kende, så vejen til 
toppen af DJ ikke føles så svær. Tænker på 
mere aktiv deltagelse. Så det ikke bare 
bliver et stormøde i Mejdal hallen med 300 
mennesker, der ikke kan blive enig om 
kronhjorte, dåhjorte osv. Der kommer jeg 
ikke mere. Da jeg følger det er spild af min 
tid. 2-3 stk. mikrophoner og så mange 
meninger. Hvor alle gerne vil høres på.  
Det var meget bedre med det lange seje 
træk. 3 mand fra DJ (lokal DJ og 2 fra Kalø) 
og 50-100 jægere.  
 
Mårhund er også et sted, hvor de lokale 
vildt konsulenter skal have meget mere 
hjælp og sparring af DJ. Det er noget skidt, 
når det er nemmere at gå direkte til miljø 
styrelsen. End at DJ er med til at hjælpe. 
Tænker at DJ der gør sig selv overflødig. 

• Nej 
• Nej. 
• . 
• Intet 
• Mere indflydelse 
• nej 
• Nej. Ligesom så meget andet handle meget 

jo om økonomi og politik 
• Oplysninger om gode jagthunde 

træningshold 
• Nej 
• Nej 
• Flere hagl skyde kurser o.l. i hele landet. 
• nej 
• En udvidet mulighed for at blive hørt, der 

ikke går gennem en jagtforening, kreds og 
alt det officielle. En art idé-boks, som man 
kunne ytre sine tanker og ønsker mere 
direkte mod organisationens top 

• Umiddelbart nej :-) 
• Jeg kunne godt ønske mig hurtigere 

reaktioner fra jægerforbundet når der 
opstår situationer f.eks. Ulvesagen eller 
udviklinger i lovgivning eller teknologi som 
kan påvirke mig som jæger eller jagten 
generelt. Derudover savner jeg en lidt 
skarpere retorik i pressemedelelser og 
udtalelser fra dj da jeg føler at i ofte har 
de rigtige holdninger til sagerne, men at i 
forsvinder i flokken af andre kommentarer 
fordi i forsøger at føre en til tider for pæn 
og velopdragen debat. Kald en skovl for en 
skovl, og en mand der skyder ulve fra bil 
for en skændsel og en krybskytter, og vær 

ikke bange for at vise de unoder og dårlige 
sider som nogle jægere også besidder. 

• ja! 
• Ikke pt 
• Nej 
• Genindfører seniormedlemsskab 
• Ikke lige på stående fod 
• Aktivitetsniveauet i min lokale forening er 

på et relativt lavt niveau og synes lavere 
end tidligere. 

• Nej 
• N/A 
• mindre topstyring. 
• Nej 
• Nej 
• Flere aktiviter 
• Jeg syntes ikke altid vi er representeret 

godt nok med hensyn til PR i 
offentligheden. 

• Nej jeg er særdeles godt tilfreds med mit 
medlemskab, som indfrier mine behov 

• Som moden nyjæger håbede jeg at kunne 
trække på DJ's kurser til at blive en bedre 
jæger, men det har ikke været muligt. Hvis 
ens lokale jagtforening ikke fungerer 
optimalt/opfører sig lukket overfor 
nyjægere eller at kurset ønskes af mere 
personlige årsager, så har man ikke en 
chance for at komme på kurser (selv om 
man selv vil betale). 
Jeg savner kurser i jægerhåndværk, 
våbenvedligehold, vildthåndtering efter 
skuddet, skydeteknik - både hagl og riffel. 
Kurser som man kan melde sig på som 
enkeltperson (uafhængigt af en 
jagtforening). 
Kurserne kunne desuden give gode 
kontakter på tværs af landet. 

• nej 
• Jeg er vild med historier om anderledes 

jagt, flere af dem tak. 
 
Derudover flere tips og tricks til jagt for 
nyere jægere. 

• Ja 
• Nej 
• Mere faglighed i fokus. Forvaltnings kurser 

o.lign. afholdt af fagfolk - ikke 
forbundsfolk. Videre uddannelse af de 
danske jægere - navnligt den ældre 
generation har nogle holdninger som kan 
udfordres dagligt. 

• Nej 
• Måske mere samarbejde med flere butikker 

for at få tilbuld som medlem af DJ når man 
handler. 
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• Kurser, eks. hygiejne kursus mhp. salg af 
nedlagt vildt 

• nej 
• At medlemmerne bliver mere synlige, og 

hversat for det kæmper arbejde de 
udfører. 
 
Uden frivillige - intet jægerforbund! 

• Ja mindre våbendækning i jæger 
• Mere spændende indhold i jæger og ikke så 

mange reklamer. 
• Jeg har aldrig forstået hvorfor der er så 

meget/mange artikler som henvender sig til 
godser, større landbrug, når de fleste 
jæger idag ikke bor på en gård. men i et 
parcelhus eller i en lejlighed. Det er nok 
dem vi mangler som medlemmer. hvornår 
har i sidst undersøgt hvad jeres medlemmer 
og ikke medlemmer ønsker. Mange går på 
jagt i fx Sverige og Tyskland, da det er 
blevet så dyrt at gå på jagt i Danmark.  
Mere demokratisk indflydelse istedet for 
selvudnævelser igennem diverse 
organisatoriske lag.  
bedre medlems indkøb, med 70-80.000 
medlemmer burde der kunne skaffes bedre 
priser på mangt og meget ud over jagt 
relateret! 

• Nogle mere lokale møder og initiativer. 
• Mulighed for jagt, flere kurser, mere lokalt. 
• nej 
• billigere træningstilbud til 

hundeinstruktørerne, så vi har råd til at 
udvikle os til glæde for medlemmerne og 
derved få flere til at betale for flere kurser 

• Mere om hunde 
• Flere muligheder for arrangementer på 

Sjælland. Dvs. arrangementer hvor DJ er 
repræsenteret om en given problemstilling, 
som også vedrører sjællandske jægere. 

• Nu er jeg en ældre mand der mere eller 
mindre har gået det på jagt som jeg skulle, 
nu er det mere det sociale der har 
betydning og så få nogle naturoplevelser. 

• Nej 
• At DJ fremmer jagtens og jægernes grønne 

profil, samt den økonomiske gevinst for DK, 
som jagt/jægere bidrager med. 

• Bedre hjælp til at holde mig opdateret ift. 
lovgivning m.v. i stedet for et kæmpe, 
trykt medlemsblad med alt for mange 
reklamer og små ligegyldige historier en 
gang om måneden. Med konkurrence fra 
andre medier er det for meget papir og for 
usorteret information. Kan koges ind til det 
halve og/eller udgives halvt så ofte. Jeg 

har dårlig samvittighed hver gang jeg skal 
smide det ud efter endt læsning. 

• niks 
• Ja, Jægerforbundet har total kastet sig 

rundt på ryggen og overgivet sig i 
forbindelse med anvendelse af 
halvautomatiske rifler. Vi er 6000 jægere 
hvor Hovedbestyrelsen har opgivet uden 
kamp. 

• nej 
• Savner muligheder for at møde nye 

jagtvenner som jeg kan dele/udveklse 
jagtture med 

• Mere aktiv lokalforening 
• Næ 
• Næ, ikke pt 
• Danmarks jægerforbund og fadb burde slås 

sammen 
• Nej 
• NEJ 
• At der arbejdes åbenlyst for at få etableret 

en Operationel forvaltningsplan for ulve i 
DK, og at der løbende kommunikeres til 
medlemmerne om, hvorledes dette arbejde 
skrider frem, f.eks i medlemsbladet. 

• Ja 
• Nej 
• Mere synligehed og oplysning hvad der 

arbejdes med i dansk jægerforbund p.t 
• Burde engagere mig mere men orker det 

ikke grundet alle de negative historier om 
både det ene og det andet 

• Nej, ikke p.t. 
• nej 
• Bladet burde være netbaseret 
• Har ingen ønsker 
• Nej det er vist i småtings afdelingen. 
• nej 
• Nej. 
• de forskellige kurser som bliver afholdt, har 

deltaget i nogle stykker, virker for 
overfladiske og på en måde som en 
indtægtskilde. Det er et ønske at der er 
mere kød på afholdte semenarer, samt at 
prisen blev modsvaret til indholdet 

• Nej 
• nej 
• Kun som beskrevet 
• Nej 
• Støre mulighed for at dygtiggøre sig på 

flugtskydningsbanen. Måske en professionel 
skydeinstruktør der kommer rundt på de 
forskellige baner 

• nej 
• Jeg synes jægerforbundet skal gøre mere 

for at holde priserne på jagt nede og 
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dermed gavne moralen og gøre jagt 
tilgængeligt for flere. Kunne blandt andet 
gøres ved at sænke priserne på jagt på 
offentlige arealer og stille krav om antal 
konsortiemedlemmer 

• Ja jeg ville gerne hvis der kunne komme 
mere focus på hvornår man har ret til at 
bruge vores natur, jeg er klar over at vi alle 
er fælles om den danske natur. Men det er 
ulige fordelt i dag, hvem der gratis må 
bruge naturen og hvem der skal betale for 
at bruge den. Det bør være muligt at finde 
en måde så andre naturbrugere end 
lystfiskere og jægere betaler for og til 
naturen. Tidligere kunne man lukke en skov 
den dag der blev drevet jagt, den ret bør 
kunne genindføres, så dem der betaler for 
at leje skoven, har retten til at bruge den 
på udvalgte dage, i forhold til dem der 
gratis bruger naturen - her tænker jeg 
blandt andet på mountainbikere, 
hundeluftere, svampeplukkere, 
hesteridning, og familieudflugter. - Der er 2 
muligheder som jeg ser det, enten betaling 
af alle brugere i opdelte områder eller 
opdelte datoer, eller at alle brugere fik lov 
at bruge naturen gratis. ( Det sidste er nok 
mest tænkt som en spøg ) 

• nej 
• Det er der, mest i retning af kurser og 

uddannelse som vildtforvalter 
• nej 
• - alt for dyrt for folkepensionister. 

- lovede besparelser ved sammenlægningen 
af de to gamle foreninger aldrig indfriet - 
tværtimod. 
- direkte demokrati incl. valg af formanden 

• Nej 
• Ja, måske fællesindkøb af div. jagtattikler 
• nej 
• nej ikke umiddelbart, jeg synes der god 

fokus på hvad der foregård i natur 
forvaltningen for os jægere og i øvrigt 
hvem der nyder naturen. 

• Ingen ønsker - jeg intet at bruge jer til 
• Mere gennemskuelig medlemsnet. 
• nej 
• Intet 
• Det ville være dejligt om man kunne købe 

blade, går ikke på jagt mere da jeg har 
sclerose, men hygger mig meget med 
bladet. 

• Nej 
• nej 
• Mere inkluderende og mere udvikling lokalt 
• Nej 
• nej 

• Nej 
• flere arrangementer i Nordjylland. og mail 

med arrangementer i nærheden. 
• Nej 
• Nej 
• Nej 
• Måske lidt billigere Nyjæger jagter, så alle 

kan være med, uanset indkomst og status? 
• Ikke pt 
• Ja, jeres ulvepolitik. 

 
Der burde udsættes ulve på Fyn og 
Sjælland da det er der de bor, dem som 
gerne vil have ulve i Danmark, hvorimod 
det er Jyderne som fodrer dem. 
 
TÆNK OVER DETTE 

• nej 
• gerne flere kursus og aktiviteter som bliver 

afholdt lokalt. 
• Lidt mere brugervenlig søgning 
• Nej 
• Nej 
• Nej 
• Nej 
• Ikke sikker 
• nej 
• Nej 
• det syntes jeg ikke 
• Pt ikke! 
• Jeg vil gerne have mere info om hvordan 

man brækker, pelser, flå, plukker det vildt 
man har skudt. Kunne godt være nogle 
videoer på en hjemmeside. 

• nej 
• nej 
• Nej 
• Nej 
• nej. 
• Flere tilbud, Kurser, skydeprøver, 

hundeprøver. 
• Nej, ikke p.t 
• Jeg kan være medlem af lokal forening 
• Nej -  Måske ikke så meget udenlandsk jagt 

for mit vedkommende, gerne noget som det 
kan opleves i jagtforeninger i Danmark. 

• Nej. 
• Jeg har ikke lige nogle ønsker på listen. 
• Det tror jeg ikke. 
• Ikke rigtigt 
• nej 
• N/a 
• Jeg er holdt op med at bruge DJ tilbud 

lokalt fordi niveauet ganske enkelt er for 
lavt. 

• Nej 
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• nej 
• Nej 
• nemmere adgang til kurser uden man skal 

have lov af sin lokal formand 
• Ja føler at forbundet ikke gør nok for sagen 
• Nej 
• Na 
• Mange aktiviter centreret omkring Kalø og 

knapt så mange i den sjællandske provins 
• Nej 
• ved ikke 
• nej 
• Syn's ikke jeg har behov for "andet" end at 

DJ taler jagtens sag i DK samt i 
internationale sammenhænge, hvor det 
måtte være relevant. 

• Næh 
• nej 
• Politisk slagkraft og -synlighed 
• Nej 
• nej 
• Nej 
• Nej 
• nej 
• Nej 
• Måske lidt mere omkring bueskydning og 

byen som våben 
• Lettere adgang til kurser, eksempelvis 

skydeinstruktør og skydeleder. Mere 
hundetræning i afdelingerne. 

• næhhh 
• Nej 
• Flere tilbud og oplevelser 
• næ det synes jeg ikke sådan på stående fod 
• Ingen - umiddelbart. 
• ? 
• Nej 
• nej fordi i er håbløse 
• Mere lokal haglskydeundervisning. 
• Flere unge medlemmer i foreningerne på 

landet, men det sker nok ikke for de ældre 
styrer det hele ! 

• nej 
• Nej 
• Ved ikke 
• Jeg synes der er alt for langt til toppen, har 

forsøgt at bruge min indflydelse gennem 
Jægerrådene, men oplever at det slet ikke 
virker. 
Efter min mening er det alt for svævert 
med 9 hovedbestyrelsesmedlemmer, som 
kører løbet helt efter deres eget hoved. 
Ser frem til at strukturen bliver ændret og 
håber det ikke bliver så sammenspist 

• Nej, jeg syntes at medlemskabet lever op 
til mine forventninger. 

• Nej 
• Jægerforbundet bør som medlemsservice 

sælge til medlemmer veste hvorpå bag og 
for er påtrykt Rågeregulering Danmarks 
Jægerforbund, det er der mange af os som 
savner mhp at indgyde tryghed for folk som 
ser os i byområder gå rundt med riffel - 
kom nu med dem ! 

• Ikke i endnu da det stadig er nyt for mig 
• nej 
• Nej 
• Nej 
• Nej 
• Lidt mere om dyrenes adfærd og den 

omskiftelige naturs påvirkning på dyrene. 
• Flere kurser 
• Ja gratis adgang til den nye app. Hvis man 

har købt den gamle. 
• Mere politisk lobby aktivitet 
• Dem får jeg primært opfyldt i gennem det 

lokale samarbejde i foreningen. Den er så 
"tilfældigvis" en del af DJ. 

• Flere lokale kurser,ikke kun i Jylland. 
• Kan ikke lug komme på niget 
• Nej 
• Nej 
• Jeg er inden i en periode hvor mit 

foreningsarbejde har været lokalt forankret 
også med andet end jagt. Jeg har derfor 
ikke har det store behov. Dog kan 
forbundet føles meget langt væk. 

• Nej 
• Spaniel træning i lokale jagtforeninger. 
• Jeg er jo lidt speciel, kunne faktisk godt 

tænke mig en dags begrænsning på hvor 
mange fugle man må skyde på vandet. Da 
offentligheden faktisk har en del fokus på 
dette. En grænse på 40-50 fugle pr. mand 
pr. dag. Mere end dette er i mine øjne 
vulgært da det som regel er frie fugle vi 
tolder af. Så skal vi i mine øjne fjerne 
halvautomater fra strandjagt. 

• nej 
• Kunne godt ønske mig et 

"opfølgningskursus" for jægere der som jeg 
har været aktive i mange år, men ikke altid 
har haft tid til at følge med i de mange 
ændringer i jagtloven. Lidt i stil med det 
"glatbanekursus" man udbyder til erfarne 
bilister. 

• Nej 
• Nej 
• Nej har ikke. Så meget erfaring inu til 

kunne bedømme 
• Nej 
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• Muligheder for at have en form for 
undervisnings jagt, lån og afprøvning af 
diverse våben 

• Mulighed for at komme på jagt 
• Nej 
• Nej 
• Det syntes jeg ikke 
• Nej 
• Nej 
• Jeg ønsker mere ensartet jagttider som 

gælder for hele landet, ikke som nu hvor 
der er lige så mange forskellige jagttider på 
f.eks hjortevildt. 
Det er næsten umuligt at holde sig ajour 

• Syntes jeg høre for lidt om mulighed for 
regulering af Mårhund i mit nærområde 

• Jeg vil gerne vide noget mere om sikkerhed 
i betjeningen af en riffel. Skudvinkler osv. 

• Nej 
• Til tider oplever man en del dårlig omtale 

af DJ. Det vil være rart med nogle konkrete 
standpunkter 

• Mere info om rabatordninger gennem 
medlemsskab 

• Nej 
• Ikke umiddelbart 
• Nej 
• blevet sværere at handle udstyr... hvad 

med en online platform i stedet for old 
school i bladet 

• Nej 
• nej 
• Nej 
• Nej 
• Nej 
• Kun online blad. Papirs bladet er ikke 

nødvendig. 
• Nej 
• nej 
• nej 
• Nej 
• Test af flugtskydningsgeværer. 
• Nej 
• Mere aktiv indsats mht hjortene debatten. 
• Nej, men jeg kunne godt ønske mig at 

Jæger Forbundet gør mere for at hverve 
nye medlemmer, som det er nu er der 
mange der nyder godt af forbundets 
arbejde, uden selv at være medlem. 

• Nej 
• Nej 
• Bedre medlemstilbud hos forhandlere af 

jagtrelevant udstyr 
• Nej 
• manglende arragement fra Hovedforbundet 

• Nej egentlig ikke, jagt, flugtskydning og 
hornblæsning dækker fint mine interesser. 

• ikke lige pt. 
• Egentlig ikke 
• ikke pt. 
• nej 
• se før 
• Nej 
• nej 
• Nej 
• Nej 
• Nej. 
• DJ skal være meget bedre til, at gøre det 

rigtige i forhold til vildtet ud fra en 
biologisk vinkel.  
Det sker, at interne forhold og 
medlemspres hindre DJ i at gøre det 
“rigtige”. 

• nej 
• Har været med i mere en 50 år har ikke 

hørt meget i de i mange år fra lokal 
forening  

• Der er for mig rigelig artikler om 
udenlandsk jagt 

• nej 
• nej 
• ved ikke 
• Ja. Alle de forskellige love fra område til 

område, som vi jægere skal slå op. Også 
hvilke dyr(eks. antal ender på hjorte), fra 
forskellige datoer i forskellige områder. 
Ide: På tryk i jagtbladet for hele landet, til 
at tage ud. 

• nej 
• Der er kommet flere våben artikler. 
• Næ. Havde ingen forventninger 
• nej ikke som sådan - kunne måske være 

sjov at vide hvor mange år man har været 
medlem. 

• Ja, vi skal stemme med nem id, 
• nej 
• nej. 
• nej 
• Synes ikke jeg får noget ud af det 
• Hjorteforvaltning 

Ændring af jagttider på råbuk 
• pt. intet 
• Nej det er ok 
• Nej 
• Nej 
• Nej jeg er et glad og tilfreds medlem af 

forbundet. 
• Et godt samarbejde i mellem 

Jægerforbundet og de to andre 
flugtskydnings organisationer. 

• Nej 
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• Nej 
• Nej 
• Jeg er utilfreds med at man ikke bakker op 

om den mand som vovede at skyde en ulv 
   Det ufatteligt svineri og dyrplageri der 
bedrives af ulven. 
   Hvordan kan i bare lukke øjnene for 
det,der skal bare vises film om hvordan det 
foregår 
   de rigtige steder så vil det hurtigt blive 
ændret,det er endeligt gået op for EU det 
er  
   helt galt det der foregår.Fortæl det 
endeligt til Max Steinar også han trænger 
til en øjneåbner også. 
   Der er alt alt for meget om hunde i 
bladet,til årsskydningen i Herning har der 
været over 1000 deltagere 
   det bliver der ca. 2 små sider som man 
kan ikke engang se hvem der er på 
billederne hvorimod hundecirkuset 
   får meget mere omtale og store billeder. 
Det er måske fordi der er større opbakning 
om det Hmmmm, langt fra 

• Ikke pt. 
• Nej 
• Nej 
• samarbejde om mere ens jagttider på 

hjortevildt istedet for 10 forskellige 
jagttider 

• Umiddelbart ikke, dog gerne fokus på et 
samarbejde med jagttegn/forsikring vedr 
jagt i Tyskland. 

• Ikke pt. 
• Jeg ser ikke DJ blande sig i den offentlige 

debat ang våben. Ser heller ikke noget 
politisk arbejde. Det virker som om man 
stiltiende accepterer alle stramninger 

• Måske lidt mindre venlighed over for DN og 
DOF. 

• egentlig ikke 
• Kunne godt ønske mig at forbundet engang 

imellem var lidt skarpere bla med hensyn 
til ulvedebatten (jeg synes ikke den hører 
til her), og så kunne man også lave en 
spørge runde med hensyn til 
hjorteforvaltningen, hvad jægere der ikke 
har skudt nogen mener om forvaltningen. 

• nej 
• Ingen. 
• At man ikke fokusere så meget på kronvildt 

når man nu ikke har modet til at tænke lidt 
nyt men lapper på noget der er styret af 
snævre hensyn og vane tænkning (penge) 

• Synes ikke at DJ er sit store ansvar bevidst i 
f.eks debatten om hjorteforvaltning. 

vildsvin i Dk og ulven som en naturligt 
indvandrende art. 

• nej, det har jeg ikke. 
• næææ… 
• At der støttes mere op om de frivillige der 

arbejder med at få bugt med mårhunden. 
• Jeg synes at DJ har været for vaklende ift. 

Ulvejægerne. At miste sit jagttegn for to år 
er i mine øjne ikke at miste sit jagttegn. En 
ulvejæger bør op til ny prøve og først 
kunne gøre dette efter minimum 4 år. 

• Mere grej info. 
• Vi snakker for meget hjortvildt, jeg svaner 

fauna beskyttelse, eller oprettelse af ny 
fauna, det samme er om bekæmpelse af 
mårhund, forbundet skal have politikerne 
mere i tale, om midler til bekæmpelse. 

• Måske et netværk for ikke økonomisk 
stærke jægere 

• nej 
• Nej 
• Egentlig ikke 
• Ja, der kunne godt være mere for den lille 

jæger, kronvildt fylder alt for meget. 
• Ville gerne DJ, ville gøre noget for 

lovliggørelsen af halekupering af FT-
spaniels, da det tit er et stort problem. 
Kender mange eksempler på ulovlig 
kupering, da vi har den tåbelige regel. 

• Jeg synes på ingen måde at man har 
håndteret hjortevildtsagen særligt godt - 
det er for dumt at sætte sig ved siden af 
bordet, hvor beslutningerne bliver taget. 

• DJ bør gå i brechen for udryddelse af ulven 
i DK. Vi skal ikke ligge under for EU på egen 
område. 

• Nej 
• Måske en rigtig god app 
• At i stopper med reguleringer i jagttider og 

der er ens jagttider i hele Danmark !! 
• Nej 
• nej 
• Nej 
• Nej 
• ikke umiddelbart 
• nej 
• Nej 
• lor lit  debat fra jer iprasen 
• Nej 
• Nej 
• Mere aktiv indflydelse på lovgivning og 

rammer for jægerne 
• lidt mere oplysning om hvorfor vi står så 

hårdt på arealkrav mht til krondyr 
• Nej 
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• En fortsat styrkelse af kursusområdet med 
relevante kurser og efteruddannelse. 

• Synes det er udemærket 
• Kursus i små hold 
• Nej 
• nej 
• Lidt mere bedstemte holdninger til det, jeg 

skev på den forrige side. 
• Nej 
• Måske skyde træning lidt fordelt i landet 
• Nej ikke hvad jeg kan tænke på 
• ophør af utidig indblanding i ulveregulering 
• NEJ IKKE PT. 
• - 
• Nej ikke pt. 
• nej. 
• Alt for berueaukratisk og har kun øjne for 

egen vinding 
• nej 
• Som jyde med stort J, er jeg træt af blandt 

andet claus linds udtalelser, der ofte følger 
byfolkets ønsker og syn på jagt, mere, end 
jægernes. Samt at man i toppen ikke kan 
/vil tage stilling til problemer ude i de 
enkelte foreninger. 
 
Fx . Et medlem der har truet et andet 
medlem med en ladt kall 12, bestyrelsen 
her tør ikke ekskludere medlemmet, da han 
lokalt er kendt for sine eskapader, trusler 
mm. 
 
Her savner vi at dj kunne og ville 
ekskludere et medlem. 
Ta fx ulve sagen. Ja det er forkastelig. 
Men. Det er et dyr, mennersker må trods 
alt komme først. Deb lokale bestyrelse er 
så angst for manden (den tidl formand ) at 
de intet tør gøre. Personen der blev truet, 
blev igen i går truet  af "formanden "! Den 
forurettede kontaktede bestyrelsen, at nu 
måtte nok være nok.men nej , de tør ikke 
ekskludere medlemmet. Michala Høj er 
spurgt til råds, og siger en eksklusion er 
ligetil og berittiget i denne sag. 

• Havjagts både tegninger og andre gode jagt 
relaterede tegninger ... Rygeovne tegninger 
... 

• Nej 
• Nej 
• Nej - jeg synes grundlæggende at DJ gør 

det godt. 
• Nej det er der ikke 
• Det kunne være rart at få en app til 

jagttegn og våbentilladelse 
• At man får rabat som pensionister 
• nej 

• Nej 
• Nej. 
• Mere åbenhed og gennemskuelighed for det 

enkelte medlem og mere fokus på den 
"lille" mands jagt. 

• Nej 
• Nej 
• Nej 
• nej 
• Flere kursister med havjagt, hundetrænings 

råd og hjælp til placering af skydetårne/ 
foder 

• ? 
• Flere kurser på jægerforbundets sted - 

gerne kurser som bygger på 
• Nej 
• nej 
• Nej 
• Nej 
• Nej 
• Nej 
• Nej 
• Mere jordnær hovedbestyrelse 
• Flere åbent hus dage eller youtube video 

med jagt 
• nej-blot er det måske ikke nødvendigt at 

være medlem-for at få bladet.(PS:havde 
for nogle år siden fornøjelsen af at have 
jeres chefredaktør og fantastiske fotograf 
med på edderfuglejagt ved Endelave 
Strand!) 

• Egentlig ikke! 
• Ikke pt 
• Nej 
• nej 
• nej 
• nej 
• Nej 
• Nej 
• nej 
• Nej 
• Ikke endnu. 
• Nej 
• Nej 
• Ikke pt. 
• Lidt mere fokus på den "lille" jæger, som 

ikke nødvendigvis har, eller har lyst til at 
bruge en formue på jagt, men er ganske 
godt tilfreds med den smule han/hun har. 
Det behøver ikke altid dreje sig om jagt-
rejser til Afrika og andre fjerne 
destinationer. Det hele er snart skruet op i 
et niveau, hvor kun direktører og lignende 
godtfolk kan være med. 

• Nej 
• Nej 
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• Forbundet bør ligge mere energi i at 
kæmpe imod indskrænkninger på 
våbenlovs-området. 

• jagt og regulering af div 
• Forbundet kan virke som en lidt lukket 

klub. Selv for medlemmer hører jeg. 
 
Man kunne måske tænke til at forbundet, 
ved åbne arrangementer for medlemmer og 
og almenheden, kunne markedsføre sig til 
en større synlighed og således også være 
mere inkluderende. Let at skrive ved det 
godt. 
Nogle jagt kredse er meget baseret på old 
boys netværk, naturligt nok. 
er selv lige flyttet og således skiftet kreds 
hvilket har været meget positivt. 
 
Sikre flere jagt muligheder  i statsskove 
hvis muligt. 
 
Vigtigt: Os med hunde får det mere og 
mere svært, rent træningsmæssigt. Har 
ikke løsningen det erkender jeg gerne men 
som medlem af både DRK og RJK ser vi 
problemet oftere. 

• Mangler måske en skydebane m mulighed 
for skud til løbende vildt 

• nej 
• Ikke lige i øjeblikket. 
• Nej 
• Nej 
• Helt specifikt.....Så savner jeg hjælp til at 

kunne servere en nem løsning til diverse 
vildtagre/ordninger til bondemanden, når 
der skal planlægges/betales jagt. 

• Jeg tilfreds med Jeres arbejde i DJ og i min 
lokale jagtforening. 

• Flere kritiske artikler om jægere der 
åbenlyst fortolker jagtloven som det passer 
dem 

• Mere om strandjagt generelt 
• Lidt mere information om lokalafdelinger i 

den region man bor i, og hvordan man 
skifter lokal afdeling. 

• Nej ikke foreløbig 
• Klart ja, der kommer ikke nogen ærlige 

meldinger fra hverken administrationen 
eller HB 

• Jeg ville gerne kunne fravælge 
medlemsbladet for at spare kontingent og 
miljø 

• At man ikke er med hvis man glemmer at 
melde fra 

• Nej 
• Vi havde i jagtforeningen brug for hjælp til 

opstart af ny skydebane, denne mulighed 

forsvandt på grund af alt for lang tid før 
opstart af behandling! Det er jeg meget 
skuffet over, der kunne have været en flot 
skydebanen som vi mangler hårdt!! 

• Ikke på nuværende 
• Nej 
• Mulighed for større kontingent reduktion 

ved afmelding af Jæger 
• Nej 
• At forbundet går mere i fleskwt på 

tastaturjægerne på de sociale medier. At 
der arbejdes for, at åbne op for mere 
vandfugle jagt i reservater- evt. Dato jagt. 

• Nej 
• ved ikke 
• Ved ikke endnu. 
• Nej 
• måske en mere enkel oversigt over evt 

lokale ændringer/nyheder 
• Ikke for nuværende. 
• Nej 
• det er for tidligt at svare på, jeg har været 

medlem i 1. md. 
• Mere politisk arbejde. Mere modstand mod 

politiets selvopfundne stramninger og 
tolkninger 

• mit jagtblad kommer meget sent kommer 
ca 8 dage ind i månden 

• intet 
• - 
• I burde være mere markante i forhold til 

medierne og få synliggjort jægerforbundets 
holdninger. 

• ikke lige pt. 
• Det kan undre et forbund ikke arrangerer 

jagter for medlemmer?? 
• Ikke noget 
• Nej 
• Nej 
• Jeg kunne godt tænke mig at der blev lagt 

mere pres på myndighederne  
omkring håndtering og administration af 
våben tilladelser og våbenpas mm. 
 
Vi lever trods alt i et nogenlunde 
velfungerende digitaliseret samfund 

• nej 
• Egentlig ikke. 
• Nej, jeg har for nærværende ikke ønsker, 

der ikke er opfyldt. 
• Ikke lige nu 
• Ved ikke 
• Ja hvis der er skæve rejsearrangører der 

fører sig frem bør de frem i lyset i vort blad 
• Nej 
• nej 
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• Nej 
• Fra sig mig bladet og kunne læse det på 

nettet istedet for 
• nej 
• alle skydebaner kan være åbne for D F 

medlemmer. 
• En general brugstest af jagthunde i forhold 

til jagtloven, jagt på fuglevildt. 
• Det er bare prisen der er lidt vild ;-) men 

alt er vel relativt i forhold til indkomst ;-) 
• Nej 
• Konkrete politikker. Færre Morten Korch-

jagtromantiske artikler. Fokus på 
afskydningspolitik og derfor bør man 
droppe det fremherskende fokus på 
trofæjagt i bladet. 

• Nej 
• Nææ  
• nej 
• Nej 
• Nej 
• Flere jagtarrangementer 
• Mere generel oplysning om jagt, gode 

historier og fortællinger. 
Mindre reklamer. 

• nej 
• Det er svært for DJ at favne alle jægere fra 

herregårdsjægeren til husmandsjægeren, 
havjægeren, buejægeren osv. Stort er godt 
- men er bange for, det er DJ’s 
akilleshæl... Foreningen er ikke for 
“specialister”, men forsøger at dække alles 
interesser - hvorved ingens interesser 
varetages fuldt ud. 

• Jægerforbundet er ikke god nok til at favne 
alle danske jægere 

• Nej 
• Nej 
• nej 
• Nogen har et ønske om, at være medlem af 

lokal forening, uden at være medlem af DJ 
• Nej det syntes jeg ikke 
• Jagtappen kan jeg ikke bruge. I har svaret 

fordi jeg har samme e-mail adresse som 
min mand 

• Nej 
• Hmmm... Det skulle måske lige bedre 

muligheder for at finde jagter og måske 
mange flere muligheder for at komme med 
på jagter med erfarne jægere få ad 
gangen. 
Også de "små" ting, som hvordan jager man 
duer, Due skjul og hvordan sidder skyder 
man sikkert med flere i dueskjul eller på 
ande og gåsejagt etc. Etc. 

• Jeg er jæger. 

• Flere muligheder for at komme på jagt hvis 
man ikke er fast medlem af et konsortium 

• Nej 
• Flere kurser i almindeligt jægerhåndværk, 

eksempelvis ; slagtning , skydning ( 
praktiske kurser, ikke instruktørkurser) 
naturpleje 

• det ville klæde DJ at kigge mere påden lille 
mands jagt, fremfor at man altid skal høre 
om de store udenlandsjagter 

• nej 
• nej 
• nej. jeg synes der gøres et stort og flot 

stykke arbejde i mange dimensioner 
• Nej. 
• Alt for få lokale/regionale hundekurser og 

flugtskydningskurser ud over, hvad ens egen 
klub tilbyder. 

• nej 
• nej 
• nej 
• Nej - bortset fra tid til at læse jeres 

materialer, magasiner og hjemmesider. 
• Der måtte gerne være endnu mere fokus på 

hjælp til nyjægere på Sjælland. Det er 
uhyr svært at finde jagt herover. 

• Gad godt at naturen og ikke bare vildtet 
var omfattet af jægeres naturpleje og 
natur- kendskab; og at det afspejlede sig i 
Jæger. 

• nej 
• Nej 
• Jagthorn i fokus igen på den nye app med 

noder og melodier 
• Nej 
• Ændring af jagt tider. EU harmonisering. I 

Sverige startet duejagten den 1. september 
- i Danmark den 1. november. da jeg fik 
jagttegn var det den 1. august. Når man 
står ved Øresund og kigger over på Sverige - 
afstanden er ikke stor - der svømmer sågar 
elge over sundet - så har de helt andre jagt 
tider en Danmark -  selv om vi ligger på 
samme  bredegrad.  
det skal ændres. 

• Flere kurser og jagtfeltskydning på sjælland 
• - 
• x 
• Jeg kunne dog godt tænke mig at man i 

Forbundet ind i mellem lyttede mere til 
medlemmerne fremfor at stå stejlt på sine 
synspunkter. En større åbenhed overfor 
kritik mener jeg vil klæde forbundet og 
samle medlemmerne. 

• Nej - ikke umiddelbart 
• Flere og bedre skydebaner. 
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• Nej. 
• Ingen holdning 
• Som jæger i det nære udland eks. Tyskland 

kunne jeg ønske, at vi kan benytte vor 
Danske Jagtforsikring via Jagttegnet. Jeg 
kunne ønske at DJ som Jægerorganisation 
vil tage initiativ til, at undersøge 
mulighed/velvilje herfor med 
myndighederne for de lande vi typisk køber 
jagtture til.  
Måske er der initiativer/resultater jeg blot 
ikke er bekendt med - i givet fald skal jeg 
beklage 

• Jeg ønsker min ret til nedsat kontingent 
som folkepensionist, som en speciel gruppe 
pensionister får. har tidligere skrevet om 
det i Jæger, hvor andre jægere tilsluttede 
og kommenterede. Vi fik til sidst besked på 
at holde kæft og stoppe skriverierne uden 
begrundelse. 

• Ikke til selve medlemskabet. 
• Ikke noget 
• Nej 
• Hundetræning er for ringe for mange 

steder. Der er for langt fra det som bliver 
meldt ud fra Henrik og til den realitet man 
står overfor hvis man skal have en afrettet 
og brugbar jagthund.  
Stop nu den politisk korrekte udmelding og 
beskriv hvad der skal til. Vi får bare fler og 
fler dårligt afrettede hunde. 

• Jeg hører ikke Forbundet tale 
medlemmernes sag fx i forbindelse med 
kontakt med myndighederne:  
- Hvad gør Forbundet for at hjælpe 
medlemmer med at bevare deres 
halvautomatvåbenved at kræve, at politiet 
administrerer efter lovgivningens formål, 
evt. ved at gennemføre prøvesager ved 
domstolene  
- Hvorfor kræver Forbundet ikke at politiets 
eventuelle nægtelse af samtykke skal for 
en domstol 
- Hvorfor stiller man ikke krav om at 
politiets edb-systemer skal virke ved 
ansøgning om våbentilladelser og samtidig 
ser på hele tilladelsessystemet som er 
forældet og ulogisk i forhold til 
skytteforeningerne 
DJ skal i langt højere grad være 
opmærksom på at jagt et meget andet end 
forlængelse af jagttider. 

• intet 
• Div. rabatter burde være bedre 
• Nej 
• Nej 
• nej 

• Nej 
• At mine repræsentanter - dvs forbundets 

ledelse - samarbejder (endnu) mere med 
landmænd og diverse naturorganisationer 
om en fornuftig forvaltning af den danske 
natur - både i offentligt og privatejet regi. 

• Ja 
• Mere spændende artikler og mulighed for 

kurser og jagt via foreningen 
• Nej 
• Fordele ved medlemskab skal stå tydeligere 
• Nej 
• Bedre medlemsblad. 

Formidling af jagter i Norden. 
• Næ 
• Ikke umiddelbart 
• Ikke pt. 
• nej 
• Nej 
• Jeg får sjældent læst det flotte blad. Til 

gengæld ville jeg gerne inviteres på en 
"jagttegnsopdatering" en gang om året. Jeg 
går ikke så meget på jagt, men vil gerne 
beholde muligheden, så et årligt 
opdateringskursus incl lerduer ville være 
perfekt. Gerne sammen med andre kvinder 

• Nej 
• Nej 
• Nej 
• Nej 
• ja, jag har, som forventet, ikke hørt et pip 

fra den jagtforening (Brande), som var mit 
primære mål 

• Skyde kursus for flugtskydningsinstruktør 
• ? 
• Nej 
• Kan ikke komme i tanke om noget konkret. 
• Nej 
• Ikke noget bestemt pt. 
• nej 
• nej 
• nej 
• Nej det syntes jeg ikke 
• ikke lige umiddelbart 
• Nej 
• Nej 
• nej 
• Nææ 
• nej 
• Nej, jeg bruger Jer ikke. Går sjældent på 

jagt. 
• ja opbakning til lokalforeningerne og deres 

tillidsmænd det er ikke eksisterende i dag 
• Bedre rabatter.  

Mere fokus på bekæmpelse af 
skadevoldende vildt. 
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• Nej 
• Nej 
• Mere info om de overordnede, jagtlige 

spørgsmål - får ikke megen info fra kreds 
eller lokalafdeling. 

• nej 
• Dj mangler styring  det er en ynk at se og 

læse om  så jeg mangler en ny stærk 
formand  og en hovedbestyrelse der kan 
arbejde sammen og ikke kun sidder der for 
egen vinding skyld 

• Mulighed for at fravælge medlemsbladet. 
Det komme tror hyppigt til jeg når at læse 
dem. 

• ikke umilbart 
• nej egentligt ikke 
• Bedre hjemmeside 
• nej 
• Der er et ønske. Har været hygiejne kursus 

for et par år siden. Der får man udlevere et 
A4 ark som bevis. Kunne man ikke lave det i 
jagttegns størrelse, så man kan havde det i 
pengepung eller sammen med mobilcover. 
Har høret rigtigt mange brokke sig over 
størrelse på det, når man skal folde det ud 
og sammen igen hold det ikke i lang tid 

• Flere artikler i jagtbladet 
• Ønsker at ledelsen i forbundet stopper total 

topstyring og kommer ned på medlems 
niveau , og så hører efter hvad 
medlemmerne siger ! 

• Nej 
• Nej, så skulle jeg involverer mig 

organisatorisk, og det ønsker jeg ikke. 
• Nej 
• Ja, MEGET mere synlighed i offentligheden. 

DOF bliver sku interviewet i TV bare der er 
en lille ligegyldig pipfugl.... 
Klima-Miljø..... hvor er vi der med vores 
syn på det vildt vi spiser. det har sku da om 
noget levet frit og Økologisk... 

• Nej 
• Ja tryghed og vished om at jægerforbundet 

arbejder for mig og andre som mig altså 
den lille mand på jorden. For det er der de 
sidste år skabt meget tvivl om. 

• Nej 
• Jeg ved ikke hvad jeg får opfyldt af behov i 

dag. Og jeg ved ikke hvad jeg kan få 
opfyldt af behov og forventninger. 

• Nej, jeg affinder mig med tingenes tilstand. 
• Nej 
• nej 
• Ikke lige nu 
• nej 
• Nej 

• nej 
• Nej . 
• Jeg mener godt at vi kan stå sammen om at 

få jagt på ulve, som vi har på ræve. 
• jeg så gerne en skarpere profil mod ulvens 

genindvandring 
• ? 
• Nej 
• Nej 
• Nej men det skal markere sig bedre i 

beskyldninger mod jæger. 
• Nej 
• jeg syntes vi skal bekæmpe krybskytter 
• At man lytter mere til menig mand i stedet 

for det snobberi 
• Demokrati er svært, men det er alligevel 

det bedste- Pas meget på med topstyring af 
forbundet. Hjortevildt- her kommer der 
ikke fælles fodslag, selv om man for søger 

• Nej 
• nej 
• Nej 
• ikke umiddelbart. Blot kunne jeg tænke 

mig en større debat omkring alle de 
forskellige varrationer det findes indenfor 
jagttider på. f.eks. kronvildt. Det giver 
ingen mening, at jagttider på f.eks. kalv er 
½ time før solopgang nogle steder og 
naboområdet har 1 time før solopgang. 

• Niks 
• nej 
• Kæmpede lidt mere for den lille jager. 

Mener der sagtens kunne være jagttid på 
mange andre fugle arter, allike, skovskade 
sjagger og diverse andre, som der før har 
været.. Syntes de bliver glemt.. Og knapt 
så meget samarbejde med foreninger der er 
imod jagt i dk, Dof, dyrenesbeskyttelse og 
lignende.. Syntes slet ikke de skulle have 
penge fra jagttegns midlerne, da det er 
penge vi betaler.. 

• Nej 
• Nej 
• Mindske afstand fra medlem til top 
• Måske noget med rabat ordning da jagt 

udstyr kan være dyrt 
• Højere grad af demokrati og mindre 

"kammerateri" i organisationen. 
• ja   tibud om jagt tur 
• Nej 
• Ja 
• Jeg tror der er mange som jeg selv der ikke 

føler sig hørt, når snakken falder på 
hjortejagt, vi holder møder med hjorte 
grupper o.lign. og stadig opfinder man 
særregler for snart hver kommune, hvis det 
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er fordi der skydes for mange hjorte så sæt 
jagttiden ned, men gør det dog ens så vi 
jægere ikke skal stå og tænke i skelpæle og 
kommune grænser samme tid med at vi 
skal bedømme skudafstand, kuglefang og 
tælle sprosser for at kunne afgive et ikke 
kun forsvarligt men også lovligt skud. 

• Ja masser men helt ligegyldige sålænge der 
ikke arbejdes efter mest mulig jagt under 
selvbestemmelse! Dette princip virker 
fremragende men forsøges flyttet til 
adaptiv forvaltning. 

• Ja, forsår ikke hvorfor CLC ikke offentligt 
støtter Jacob Boni i vestjylland 

• Nej 
• Nej 
• Næ 
• Har ikke været med så længe, så det ved 

jeg ikke endnu 
• Mere info til nyjægere/mindre erfarne 

jægere. 
• nej 
• jeg ville gerne kunne takke nej til bladet 

"Jæger" 
• nej 
• Nej 
• Ikke umiddelbart. Men jeg synes at 

hjortevildt forvaltningsgrupperne, et for 
ensidige, og virker som om de arbejder 
primært for de store jordbesiddere, der har 
et økonomisk incitament. Frem for at 
fremme Forvaltningen for alle medlemmer. 
De lokale fredninger er som sådant gine 
nok, men de er for bøvlede. Mere 
ensartede jagttider ville være værdsat. 

• jeg kunne godt ønske at flere beslutninger 
blev lagt ud til afstemning blandt 
medlemmer, hovedbestyrelsen er 
meningsmæssigt meget langt vær fra 
medlemmerne, ses ofte i 
hjortevildtsgrupperne... 

• nej 
• Nej 
• nej 
• Nej 
• Nej 
• Lavere pris for studerende. Det er mange 

penge når man er på SU. Evt et studie 
medlemskab mens man læser 

• det var ønskeligt om man een gang årligt 
fik en tabel med de aktuelle jagttider så 
man undgår "ulovlig" jagt 

• nej. 
• nej app'en er rigtig god 
• Ja at Danmarks jægerforbund arbejder på 

ens jagttider over hele landet i stedet for 
at det er hjortevildtgrupperne der 

bestemmer. Desuden bør DJ arbejde for 
udvidede jagttider i stedet for regulering! 

• Nej 
• Meflemdindglydelse i plsnlægsfasen 
• Nej 
• Jeg ønsker ikke noget lige pt 
• Alt for lidt test af patroner og jagtvåben og 

ingen saglig holdning . Til ovenstående Vil 
altid være neutral. Kan ikke tække alle 
især ikke våbenhandlere 

• Nej. 
• Nej. 
• Måske mere hjælp til nyjægere fra 

forbundet side 
• nej 
• Et lukket forum blandt medlemmer hvor 

der kan købes og sælges jagtvåben. Det er 
ikke længere muligt vbia Facebook eller 
DBA og Gul og Gratis 

• skarpere politisk profil, mere fokus på 
kulturarven, det foreningsmæssige der 
ligger i de mange gamle konsortier. 

• Nej 
• ikke specielt 
• nej 
• Egentlig ikke. 
• Ikke pt. 
• nej, måske mere lokalt stof i jæger 
• Ikke specielt p.t. 
• Nej 
• Nej, det tror jeg ikke. 
• lidt mere vildtpleje,bedre samarbejde med 

landmæmdene 
• Kunne godt tænke mig flere skydnings 

relaterede kurser, både riffel og hagl. 
• Nej 
• nej 
• Ja. 

Jeg føler, at der er fokus på "adlen" om 
man vil. - Der er fokus på, at man med 
mængde af jagt, har mere ret til at gå på 
jagt og derved mere bestemmelse omkring 
hvad der skal ske. 

• Nej 
• Nej 
• Mindre kontingent, synes det er trist at 

man skal betale for at få et trykt blad hvis 
man ikke ønsker at læse bladet alligevel. 

• Kunne godt tænke mig lidt mere om 
vildtpleje og måske nogen gode 
jagthistorier. 

• Nej 
• mere jagt relateret skyde ved konkurrence 

hagl og riffel 
• Nej 
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• lidt mere synlige i offentligheden omkring 
de gode historier og hvad jæger gør for 
naturen 

• Nej 
• Nej 
• Ved det ikke 
• DJ burde stå for en bedre, mere 

struktureret logistisk i fbm. bekæmpelse af 
mårhund. Det burde ikke kun være op til de 
enkelte lodsejere og nogle få 
jagtforeninger.  
 
Flere træningstilbud til træning af 
gravgående hund, evt. i udlandet hvor der 
er mulighed for træning på levende 
ræv/mårhund. 

• Nej 
• nej 
• Minimalt, overordnet er jeg tilfreds. 
• Ja. Jeg tog jagttegn og blev medlem, men 

jeg har aldrig været på jagt og det kommer 
jeg heller ikke de næste mange år. Derfor 
er det ret dyrt (penge ud af vinduet) at 
være medlem. Kan I ikke lave et passivt 
medlemskab. Jeg behøver ikke magasinerne 
eller noget. 

• ? 
• Jeg synes at DJ behandler mange vel valgte 

emner, måske kunne jeg ønske at DJ var 
mere aktiv lokalt med hensyn til indlæg i 
bladet. 

• Jeg syntes at medlemsskabet udfylder det 
behov jeg har. 

• Nej. 
• Nej 
• Nej er godt tilfreds 
• Ja at kan gå på jagt og bliver hørt 
• Nej synes det passer lige nu 
• Nej 
• Nej 
• Nej 
• ved ikke 
• NEJ 
• MØDEPLIGT FOR ALLE JÆGERE TIL MINDST 2 

møder pr År for at kunne indløse jagt tegn 
• At dj tager sig sammen også tænker på den 

lille jæger med lidt areal i stedet for de 
penge stærke. Og får styr på sin bestyrelse. 

• Nej 
• Nej 
• ?? 
• Ved ikke 
• måske nogle fordele ved køb af udstyr og 

jagtrejser 
• Nej 
• Nej det synes jeg ikke 

• Nej 
• Flere kurser lokalt 
• Nej 
• Nej 
• nej 
• Kurser nok, i forhold til hundetræning 
• + 
• Jeg skal nok være medlem længere for at 

ku svare på dette 
• Magasinet jæger tilsendt online i stedet for 

blad-form med posten. Det kunne bringe 
det årlige kontingent ned. Jeg mener 
umiddelbart at den nuværende pris er for 
høj (p.t. er mit gratis 1. år). 

• Nej 
• Nej - ikke pt 
• Nej, synes at der bliver taget initiativ til at 

tilgodese den almindelige jæger og færre 
studehandler der tilgodeser godsjagter (læs 
forretning.....som intet har med jagt at 
gøre) 

• at jægerforbundet få ryddet op i den 
meget dårlig jagtetik der er rigtig mange 
steder jeg tænker særligt på stort jagttryk 
på meget små arealer 

• Nej 
• Ikke som sådan ønsker til medlemsskabet; 

men mere fokus på overlevelse af jagten i 
Danmark er vigtig for mig. 

• Nej 
• nej 
• Laver kontingent til Jægerforbundet og 

mere til lokalforening 
• Nej. 
• Nej 
• Bedre samhold blandt lokale foreninger. 

Man kan godt være uening uden at blive 
uvenner. 

• At mine medlemskroner går til at fremme 
jægernes holdinger og bevare jagt i 
Danmark - og ikke til et mausoleum..... 

• Nej 
• nej 
• Rabatter 
• ikke lige pc. 
• Jeg kan i nogle tilfælde blive negativ over 

en manglende respekt for det frtidsarbejde 
der udføres for DJ 

• Nej 
• Nej 
• Bedre overblik over hundearbejdet i de 

enkelte afdelinger 
• Nej 
• nej 
• Nej 
• Nej 
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• Nej 
• ved ikke 
• Nej 
• Flere markprøver 
• nej. 
• ? 
• Da det er meget vanskeligt som nyjæger  at 

komme på jagt, med mindre man har 
masser af penge. kunne det være en ide at 
der i bladet var mulighed for folk der har et 
jagtområde som ikke bliver udnyttet, at de 
informerer om dette, og søger jægere til 
f.eks. regulering eller jagt på gæs der 
ødelægger afgrøder, selfølgelig alt sammen 
inden for gældende lov. 

• Nej 
• N/A 
• Nej 
• Større orienteringer for alle medlemmer 
• Nej. 
• Ja, jeg savner et DJ som arbejder og 

kæmper for medlemmernes/jagtens sag. 
Jeg oplever at DJ i større og større grad har 
fokus på at tjene penge og lave aktiviteter 
som intet har med jagt at gøre. Og så er 
splittelsen i DJ al for stor - vi står ikke 
sammen. Dette primært pga den 
Hovedbestyrelse vi har, som ikke arbejder 
for medlemmerne, men kun for deres egne 
interesser. 

• Nej 
• Næh - ikke rigtigt 
• nej 
• Nej det er der ikke 
• Nek 
• nej 
• Ikke på nuværende tidspunkt. 
• Næ. 
• Nej 
• - 
• For mit vedkommende ville nedjustering af 

kontingent være at foretrække. 
• Iab 
• Nej 
• En bedre lokal forankring med flere lokale 

aktiviteter 
• Nej 
• Nej 
• Ja prisen på medlemsskabet - det er i den 

dyre ende. Indholdet af medlemsbladet - 
mængden af annoncer, mængden af plads i 
bladet der bliver brugt på billeder, begge 
dele, ikke mindst billeder, er der for meget 
af. Jeg ved godt at annoncerne er med til 
at betale bladet men, hvis formålet kun er 
at lave et blad på ca 100 sider fyldt med 

billeder. Så kan man rolig skære sidetallet 
ned for min skyld. Der skal være lidt mere 
saft og kraft i artiklerne. 
 Vi mangler en medlemstype idag - uden 
blad - jeg tror faktisk det både vil kunne 
fasthold medlemmer og tiltrække nye. Her 
bør i nok tænke nye tanker! 

• Mere viden om invasive arter. Trods der 
bliver brugt judasdyr på Fyn høre vi som 
jagtforening intet. 

• ved ikke 
• nej 
• nej 
• Nej. Jeg bruger ikke DJ til meget. 
• DJ med ca. 70.000 medlemmer bag sig har 

alt for lidt indflydelse på 
lovgivningsmæssige forhold i Danmark - 
specielt omkring Våbenloven og tilhørende 
cirkulærer og bekendtgørelser. 
Der skal laves langt mere effektiv 
lobbyarbejde på Christiansborg. 
 
Fra centralt hold skal DJ udvælge aktivt at 
støtte op om de vigtigste og mest synlige 
markedsførings-fyrtårne (primært messer). 
Det bør ske via et udvalg direkte underlagt 
DJ. Det er ikke hensigtsmæssigt at placere 
de opgaver under de pågældende 
kredsbestyrelser. 

• nej 
• nej 
• nej ikke hvad jeg ved af 
• Jeg kunne godt tænke mig, at det var mulig 

at afmelde magasinet "Jæger", via min side   
på jeres hjemmeside, da jeg sjældent får 
det åbnet. 

• Evt billigere medlemskab for dem som ikke 
ønsker bladet 

• Ja mindre pris 
• Jeg er for dårlig til selv at kontakte 

Danmark jægerforbund. Men kunne godt 
tænke mig at vide om vi der har IKUF 
midler fra midler opsparet igennem 
arbejdsmarkedet kan bruge det til betaling 
for kurser udstedt af Danmarks 
jægereforbund? 

• Nej jeg kan ikke pt. komme på noget! 
• Nej. 
• Kursuser i bla. Udskæringer af vildtkød, 

vildtpleje osv. 
• Nej 
• Nej 
• Duejagt i Sep. 
• Ved ikke, da jeg ikke får info fra den lokale 

forening jeg er medlem af 
• Nej 
• Riffelinstruktør kurser i jylland 
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• nej 
• Nej 
• nej 
• Nej 
• Næh. 
• Nej 
• Jeg ville ønske at det var muligt at opsige 

modtagelse af bladet Jæger mod en 
besparelse i kontingentet 

• lidt mere formidling er jagt muligheder 
• ????? 
• Nej 
• Nej 
• billiger kontingent 
• Nej 
• Kontingentnedsættelse for pensionister. 
• Nej 
• Jægerforbundet bakker ikke op om mine 

holdninger til kronvildtforvaltning, men jeg 
gør heller ikke noget for at påvirke 
foreningen. 

• Nej 
• Ja, jeg ønsker at der kommer til at foregå 

noget mere i lokalforeningerne, mange 
ligger meget underdrejet og er næsten 
usynlige. 

• Jagtformidling af jagt leje ... 
 
Formidling af ledige pladser på 
enkeltstående jagter (eks ved afbud) 
 
Formidling af hundefører og apportører 
 
Naturligvis på app platform 
 
Løbende info om våbenloven. 

• En større indsats for den frie jagt, og den 
økonomisk overkommelige jagt for 
almindelige mennesker, som mig der er 
pensionist. Det begrænser mulighederne 
gevaldigt. 

• Måske at man træder lidt mere i karakter, 
når vi bliver presses fra anden side. 

• nej, synes alt fungere rigtig godt. særligt 
den nye app er jeg fan af 

• Nej 
• Mangler at instruktørkurser ikke skal være 

afhængige af påtegning fra jagtforeningens 
ledelse, da det har betydet at jeg har valgt 
andre alternativer 

• Nej 
• Nej 
• Ned jeg synes det er fyldstgørende, og har 

en seriøst indgangsvinkel til alle mine 
behov. 

• Ja! I sørger ikke for den lille mands jagt 
mere! I kører dobbelt agenda med areal 
krav på kronhjorte og har en agenda med 
tvungne hjortelaug som kun tilgodeser 
rigmændene og de store godsejere. I skaber 
problemer som ikke findes. Vi har aldig haft 
flere krondyr end vi har i dag. Ligeledes 
med rådyr. Lad nu os alm. jægere uden en 
guldske i bagenden forvalte vildtet som vi 
har gjort med succes i mange år uden alt 
den bureaukratisk lovgivning. Den har vi 
haft stor succes med. Adoptiv vildtpleje er 
også noget som kan bruges meget negativt 
på det jagtbare vildt hvis det anvendes 
uansvarligt. For 2-3 år siden havde man talt 
20.000 grågæs forkert og lukkede januar 
jagten øjeblikkelig på disse og da man 
pludselig blev gjort opmærksom på at den 
var helt galt optællingsmæssig og at 
bestanden af gæssene var over ønsket antal 
lukkede man ikke op for jagten af de sidste 
3 uger i januar dette år. Dette satte jeg 
meget stor spørgsmålstegn ved? Man 
fjernede jagten på forkert grundlag med 
adoptiv vildtpleje. Der sørgede i ikke for 
mest mulig jagt for Jeres medlemmer som i 
ellers bryster Jer med er en af de store 
fordele for medlemskabet hos Jer. I vil 
Fjerne bly fra riffelammunitionen hvilket er 
helt galt da det er så lidt bly der forurenes 
med ifht. den industrielle andel. Det er et 
falsk skabt problem som kun tilgodeser 
våben og ammunitionsproducenterne da de 
gamle rifler  ikke kan skyde med blyfri uden 
at slide piberne op lige med det samme. De 
gamle rifler kan heller ikke bruges til at 
skyde krondyr længere med blyfri 
ammunition til kaliber 6,5x55. Disse fine 
gamle våben bliver værdiløse. Priserne på 
den blyfrie ammunition er ligeledes skyhøj 
ifht blyammunition og dette rammer den 
lille mand ligeledes. de flere fragmenter 
fra kobberkuglerne vil slå alle træerne de 
rammer ihjel som vil påføre skovejerne 
store tab på denne konto. Nej i har fjernet 
Jer fra den lile mand og gået i armene på 
stormændene og våben lobbyisterne. Føj. 
Ulven skal vi have lavet en ordentlig 
forvaltningsplan på som i heller ikke lykkes 
særligt godt med. Ligeledes med 
bramgæsog råger. Ja, jeg ved godt at de er 
fredet på den fornemme EU liste men come 
on. I skylle vær kommet ud af busken for 
længe siden med disse problemstillinger. 
Der har i heller ikke sørget for at bringe 
fornuft ind i billedet, 

• nej 
• Nej 
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• Nej 
• Nej 
• Jeg oplever, at DJ prøver at opfinder og 

fremme nye sider af den jagt, der jo stadig 
fungerer ganske glimrende. Et eksempel 
Gåsejagten. DJ fremstår som en forening, 
der vil skabe en effektiv jagt, hvor det 
handle om at slå flest mulige fugle ihjel. 
Men jagt handler ikke om effektivitet, 
andet i drabs ødeblikket. Jagt skal være 
rekreativt og Når jeg ser på You tube 
filmklip hvor der drives den effektiv jagt 
som jeg påstår at DJ understøtter, så ser 
jeg mange klip, hvor der er flere fugle der 
bliver anskudt på grund af jagtformen. 
Dette uddyber jeg hjertens gerne. 
Et andet eksempel som drejer sig om 
adaptivforvaltning. Det blev det store 
mantra, men jeg mener man talte med 2 
tunger et er at Edderfugl hunnen fredes, 
men hvorfor ikke agerhønen. Hvis man 
virkelig ville adaptivforvaltning, så skulle 
agerhønen have været med, Man kan jo 
gisne om hvorfor. 
Bestandene har i alle årerne reguleret sig 
selv og når en bestand har været meget 
fåtallig, så er den blevet fredet. Det er nok 
en klog måde at gøre det på. 
Der går måske lidt for meget fag 
professionalisme i den. Jeg vover denne 
påstand at DJ beklageligvis også er faldet 
for Djøfiseringen og har eller er ved at 
mistet legitimiteten til den almindelige 
jæger og almindelig sund fornuft 

• Nej 
• nej 
• Nej 
• nej 
• Nej 
• Nej 
• Savner flere tilbud til unge jægere i DJ 
• Ikke umiddelbart noget 
• opfølgnings kurser for nyjægere 
• næh - syntes det er forkert, at DJ blander 

sig mht. areal størrelser. De skal kæmpe 
for den mindste mand 

• Næh 
• Ikke lige nu 
• Ved ikke. 
• Nej 
• Nej 
• Ikke kendt 
• pt. ikke noget 
• Jeg har sat kryds ved neutral. 
• Nej 
• Nej 
• Flere lokale kurser 

• Jeg er stadig nyjæger, så der er lige nu 
ikke noget som jeg mangler 

• Nej 
• Regulerings jagt på stat/kumune arealer 
• Flere medlemstilbud om forskellige 

jagtrelaterede ting 
• nej 
• Nej 
• Nej 
• Nej 
• Priserne på kursusudbuddet fra DJ er alt for 

høje, hindre mindre jagt foreninger i at 
sende folk på kursus. Det er i manges øjne 
blevet en pengemaskine som skal være med 
til at betale for en alt for stor stab af 
administrative medarbejdere. Det er blevet 
en forening for pengemænd, pensionisten 
har svært ved at se sig selv i sådan en 
forening. Tag for eksempel bladet Jæger på 
over 100 sider, masse af annoncer, artikler 
om højt ragende jagt i udlandet m.m. 

• Ikke personligt. Jeg synes dog, at DJ 
indimellem er for tilbageholdende, f.eks. 
med ekskluderingen af ulvedræberen. Der 
burde DJ have været ude med et samme 
videoen blev offentliggjort 

• Nej 
• Nej, ikke specifikt. Men kurser har altid 

interesse. 
• nej ikke umiddelbart 
• nej 
• Ja !  Når der udskrives en konkurrence som 

man går meget op i og bruger meget tid på 
for at gøre nyttigt for miljøet, kunne det 
være rart at få resultatet offentlig gjort! 

• Efter uddannelse af flugtskydnings 
instruktører 

• nej 
• nej 
• nej 
• Måske lidt mere lokal stof, man kunne 

f.eks. give alle lokal foreninger efter tur 
lov at sætte en artikel i en gang on mdr. 

• nej 
• Mere "kamp" for den almindelig lille jæger. 

Der er gået rådenskab og bureaukrati i den. 
• Undgå mudderkast 
• Har ikke det store ejerskab til 

Jægerforbundet som privat medlem. 
• Nej 
• nej 
• Ja, at man svarer på breve, der bliver sendt 

til organisationen. 
• flere medlemsfordele i form af rabatter hos 

div. firmaer... 
• nej det har jeg ikke 



 
 

199 
 

• Mere jagt organisation, formidling af "brug 
for jægere"... der ikke ejer egen jord. 

• meget mere billigt og målrettet jagt 
• Nej, ikke lige nu 
• Mere direkte demokrati 
• Nej 
• ja, hvad med våbenlovgivnning, våbenpas, 

lyddæmpere , jagtprøver( har snart ikke 
noget med jagt at gøre, hvor alt slås op på 
nettet, og hvad skal aspiranterne vide alt 
om fredede dyr og fugl for? 
hvorfor slås man på nettet 
hvorfor skal man være på facebook?. 

• nej 
• Nej 
• Ved det ikke! 
• For min skyld måtte interessevaretagelsen 

gerne være en kende mere aggressiv, men 
jeg respekterer, at formandskab og 
direktion skal vælge en stil der passer dem 
og de vurderer ud fra situationen. 

• Mere Jagt 
• nej 
• Støtte og hjælp til natur og vildt 

forvaltning. 
I bør blive bedre til at fylde mere i relevant 
kommunikation i medier og bruge jeres 
størrelse til mere politisk indflydelse. Jeg 
syntes tit det er andre natur organisationer 
der fylder mest, og de er faktisk meget 
mindre i antal medlemmer. 

• Nej 
• Value for money. 
• Nogle flere tiltag for kvinder. 
• Nej 
• Mer og flere indlæg om PRS Danmark, 

langdistanceskydning med riffel og 
genladning. 

• Rabat i diverse forretninger ved fremvisning 
af medlemskort 

• Evt. deltagelse i kursusaktivitet begrænses 
af, at jeg bor i Kbh. mens aktiviteten 
afholdes på Djursland. 

• Jeg er meget visuel, og drømmer om at 
Danmarks Jægerforbund ville bruge mere 
video, og Livestreaming i 
kommunikationen. 

• nej 
• Mere stof omkring jagt med store 

naturoplevelser og lille jagtudbytte, f eks 
rype jagt på statens arealer i Sverige. Det 
forekommer som jagt i den billige ende 
hvilket jeg tror interessere mange. 

• Jeg synes at det er for dyrt. Jagttegnet er 
også alt for dyrt, over dobbelt så meget 
som de svenske tilsvarende 

• Ved ikke umiddelbart er jeg tilfreds 

• Nej 
• Alt ok 
• Politisk neutral 
• ikke pt. 
• - 
• Nej 
• Flere fællesarrangementer med jagt og 

inkludering af unge 
• Et endnu bedre - mere internationalt- blad 
• Gode tilbud 
• Ja et prestige hus i Jylland nå man har en 

forening med vigene medlemstal.Vores 
medlemsblad artikler samt annoncer dem 
er der mange af i bladet 

• Der kunne godt være flere fordele 
forbundet med medlemskabet, rabatter, 
events, etc. 

• Nej!! 
• Nej 
• Næh?! 
• Jeg savner noget mere test af udstyr, rifler, 

haglbøsser, patroner skydestokke, osv 
• Gode artikler i Jæger (får jeg), ledelse, der 

ikke ustandselig skælder ud på DN ( får 
jeg)... Så tilfreds 

• Nej 
• Bedre artikkelsamling med information af 

blivende værdi, samt diverse test af våben, 
ammunition og udstyr. 

• Næh. Ikke umiddelbart 
• færre reklamer i bladet.  

flere tips og tricks til hund, skydning og 
vildtpleje. de lange  reportager er ikke for 
mig. 

• Nej 
• Nej 
• Nej 
• 1 eller 2 årlige arrangementer for alle 

medlemmer. 
• Jagt/skyde kurser for øvede jægere og 

bedre geografisk fordeling 
• En bedre jagt-app, 
• Ikke rigtigt 
• Nej 
• Videreførelse af DJ Vildt & Jagt app'en - er 

et glimrende værktøj, når jeg er på 
strandjagt. 
Når man har noget, der virker, ønsker man 
ikke at det udgår! Keep it simple - If it ain't 
broken, don't fix it. 

• Nej, ikke PT 
• Nej 
• Større gennemsigtighed i 

beslutningsprocessen. Forbundet er mere 
tydelig og præcis i den offentlige debat. 
Synes ofte forbundet er nogle af de sidste 
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til at ytre sig når der er presserende sager, 
og så bliver set ligegyldigt. Op i tempo og 
klarere holdninger fx overforvde store 
jordbesiddere - landbruget, kirken eller 
staten. 

• Mere synlighed i den offentlige debat. 
• Nej 
• nej 
• nej 
• nej. 
• mjah 

mangler lidt oplysninger om hvordan jeg 
kommer i kontakt med andre - jagter osv. 
og ved godt at det lyder dovent, men jeg er 
ikke så udfarende 

• Nej, faktisk ikke. 
• Det vedjeg ikke, mangler ikke lige noget 
• Nej 
• Rabataftaler med jagtbutikker - det undrer 

mig faktisk, at det ikke er noget man har. 
• Gerne mere om våbenteknik 
• Flere riffelinstruktør kurser - de fylder op 

for hurtigt og bliver ikke afholdt ofte nok. 
Tydeligt at se da de bliver udsolgt så 
hurtigt 

• Jeg synes, at forbundet skal være bedre til 
at komme frem i det politiske debat 

• en lokal afdeling i kommunen havde været 
rart. 

• Umiddelbart nej 
• Dameklasse i jagtfeltskydningen som den 

var for snart en del år siden 
• Svært at sige. Gennemførelsen af 

riffelprøverne kan DJ i hvert fald ikke være 
tilfreds med, det kaster et dårligt lys på 
DJ. Tidsskriftet er fint, men jeg kan ikke nå 
at læse det. Den nye app har desværre ikke 
prøvespørgsmål (som den app, der bliver 
lukket nu), hvilket er ærgerligt, fordi 
spørgsmålene er gode til at træne engang 
imellem. Medlemskabet er desuden også for 
dyrt. 

• Mindre forening med dyr organisation og 
burokrati 

• Nej. 
• nej 
• Ikke noget i øjeblikket 
• ikke pt 
• Nej 
• Nej synes det meste er i orden 
• Nej 
• Ikke lige 
• Næ. 
• næh 
• - Mere fokus på (traditionel) buejagt 

- Flere data om status for vildtet forskellige 

steder i DK 
- Mere politisk pres for sanktioner i fht. 
jægere, der forbryder sig mod jagtloven og 
kraftigere samktioner i fht. medlemmer, 
der ikke optræder jagtetisk korrekt 

• Gerne flere tests. 
• Flere kurser 
• nej 
• . 
• Ja udmeldelse af DJ og fortsat at kunne 

vær medlem af min lokale jagtforening 
• Mere fokus på international jagt 
• Nej 
• På det lovmæssige område er alt fint.  

 
Som inspiration vil lidt mere viden om 
hundetræning og madlavning / 
bearbejdning af skudt vildt, være 
interessant. 

• Har fået gode tilbud, jeg gerne vil tage 
imod, til næste år, hvor der forhåbentligt 
bliver mere tid. 

• Mentorordning - der er ikke rigtig nogen i 
min familie der jæger, og det kunne være 
rart med en garvet jagthund til en 
snothvalp der lige skal finde ud af hvilket 
gevær der skal købes, tips til skydning osv. 

• Et sted hvor jagt udlejer kan anmeldes 
• Flere oplysninger om jagter for nyjægere 
• Nej 
• nej 
• Nej 
• Jeg savner det trygte blad. 
• Nej 
• Nej 
• Havde håbet at se flere tilbud til "jægere 

uden jagtmuligheder" 
• Jeg ville ønske at der var flere indlæg 

omkring naturforvaltning og hvad jægere 
kan gøre i deres jagtområder for at øge 
biodiversiteten og dermed i sidste ende få 
mere vildt ud af det 

• Nej 
• Forsikring ved jagt i bl.a. Tyskland, flere 

rabatordninger ved medlemskab 
• Nej, ikke pt. 
• Alle Pensionister skal betale samme pris for 

medlemskab, ikke nået med at det skiller 
fra en årgang. 

• Jeg ville ønske at jægerforbundet gik lidt 
mere ind i størrelsen af de enkelte jagt 
lodder/arealer.  
Jeg finder der er for mange små jagtarealer 
der gør det umuligt at holde en fornuftig 
afskydningspolitik. 
Alt under 500 HA er for småt.  
Arealkrav til f.eks kronhjort/dåhjort er 
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absolut nødvendig hvis vi skal have en bare 
nogenlunde fornuftig afskydning og dyre 
bestand. 

• Pt ikke noget 
• Nej 
• Nej 
• Nej 
• Ikke pt... 
• N/A 
• Jeg syntes i gør et godt Arb. 
• Nej 
• det er lidt sent at jægerap først ok nu 
• nej 
• Syntes at penge betyder for meget. Der 

tages for meget hensyn til dem der bare 
trækker Jagt ind over firmaet. 

• Ved ikke hvad det skulle være 
• nææ 
• næh 
• Jeg synes at Forbundets ledelse og de 

"professionelle" i DJ er alt for langt fra de 
menige medlemmer, samt at det føles som 
om at man som medlem bliver behandlet 
som ansat nederst på rangstigen, der bare 
har at rette ind efter de ansatte der i bund 
og grund lønnes af medlemmerne. 

• Der bør være større medlemsdemokrati og 
der kan ikke blive tale om at nedlægge 
Repræsentantskabet.... 
Det er rigeligt at Repræsentantskabet ikke 
har indflydelse på fonden omkring 
Jagtenshus.... 
Formandsvalget bør foretages ude i 
Kredsene... 
Allerhelst ved urafstemning ..... 

• Ikke jeg ved af. 
• nej 
• Nej 
• Give mangeårige og trofaste medlemmer en 

kontingentrabat i lighed med den nyjægere 
dår! 

• At i bliver mere skarpe på 
lovgivningsområdet 

• Jeg oplever ikke at DJ tager sig nok af 
antijagt/veganer-problamtikker. Desuden 
skal der kæmpes mere MOD Dof og DNF's 
antijagtdagsorden samt kæmpes mere for 
jagttid/regulering på skarv og flere 
mågearter. 

• ikke pt 
• Nej, det tror jeg ikke. 
• Man kan ikke få app'en til og mene en om 

når der er Hagrid på de forskellige dyr. 
• Nej 
• Nej. 

• Fravalg af fysisk medlemsblad. Med 
mulighed for at læse digitalt. 

• Ja, en organisationer som agerer meget 
mere aktivistisk med ar forklare hvad 
jægere, og jagt bringer til danmark både i 
forhold til økologi, naturbeskyttelse, 
økonomi til bevarelse af dyr og områder 
både i medierne og overfor politikerne. 

• Det er ikke særligt gennemsigtigt, hvordan 
man kan få job kombineret med 
indflydelses krævende tid i det jyske. 

• ikke umidelbart 
• Nej 
• I mine øjne er DJ en lobby virksomhed, 

men jeg synes desværre DJ gør for lidt for 
at forbedre forholdene for jagten. 
DJ er som regel også fraværende, når der 
er jagtpolitiske og -etiske forhold oppe i 
medierne. 
DJ burde arbejde proaktivt for at øge 
jagtens anseelse i smafundet 

• Nej 
• kunne godt bruge noget mere 

baggrundsviden, hvad foregår der i 
baggrunden f.eks. politisk 

• Stil krav til lovgivetne 
• Flere kurser på sjælland - for mange kurser 

afholdes i jylland. 
• nej 
• Mgl. oplysning.  Referater fra udvalgene er 

for lukkede. Jeg mangler mere åbenhed. 
Jeg har før stillet skriftligt forslag til et af 
udvalgene, men jeg kan ikke se, at det er 
behandlet, hvad det måske heller ikke er ? 

• Nej 
• Nej. 
• Pass 
• Ikke pt 
• En meget bedre syn på det politiske. Ikke 

aæt det røvslikkeri som i byder på nu. Det 
er til at brække sig over  

• Jagtskydning (flugtskydning) arrangeres af 
mange jagtforeninger i lokalturneringer 
med mere. Og Dansk Skytteunion arbejder 
meget med de olympiske dele af 
flugtskydningen. Det kunne være lækkert 
med en landsdækkende 
jagtskydningsturnering, hvor man kunne 
komme rundt og skyde mod diverse 
jagtklubber i et mere organiseret regi. Og 
jeg mener ikke at have set at 
jagtskydningen er specielt interessant for 
Skytteunionen. 

• Ja hjælp til at få mit jagttegn igen. 
• nej 
• nej 
• Det har jeg ikke tænkt nærmere over 
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• Information til nye jæger 
• Yderligere rabatter er altid velkomne. 
• Ikke pt, har ikke haft det i længere tid. 
• - 
• Focus på mere intelligent jagt 
• for at støtte jagt i danmark mm 
• mangler arrangementer på Sjælland 
• Nej 
• Flere muligheder for fællesjagter for ny 

jægeren eller jægeren som ikke har eget 
terræn 

• Nej 
• mnøøøhh... 
• Ja  

At man ikke lytter til medlemmerne af 
danmarks jægerforbund 

• Ved ikke 
• NIL 
• Ikke umiddelbart 
• Nej 
• Nej 
• adgang til kurser uden at skulle gå gennem 

lokale jagtforeninger / skydebaner 
• Nej. Jeg mener der dækkes bredt 
• næ 
• Nej 
• At det ikke er så dyrt at være medlem 
• Jeg ønsker og håber som mange tusinde 

jægere i Danmark, at fredning af ulve 
bliver ophævet. 
Alle os jægere som har jaget i mange år 
ved at ulve er kommet til Jylland på 
gummihjul. 
En rigtig jæger ved alt om hvordan, man 
håndterer ulve, og rigtig mange oplyser 
også, at hvis vi fanger ulve, og udsætter 
dem på Sjælland 
bliver fredning annulleret. 
Det er ikke EU der skal bestemme fredning 
af ulve i Danmark, men når en ulv har 
angrebet en person er det helt sikkert at 
jægere ved hvordan 
dette skal ordnes. 

• Jeg ville ønske at man kan få sit jagtblad 
på iPad og der med spare på udgiften til 
det 

• Skal arbejde for jagt og ikke regulering. 
• Mere omsorg for den lille mands jagt 
• ikke pt 
• Ja ratbat når vi 70 
• fortiden ikke 
• nej 
• Nej 
• større politisk indflydelse 
• Ikke lige umiddelbart. 
• Nej 

• Ikke umiddelbart 
• jeg synes det er for dyrt 
• Nej 
• Nej 
• Nej 
• At DJ har mere indflydelse i 

vildtforvaltningsrådet, så vi kan få 
genindført jagttider på diverse arter, samt 
indført buejagt på større klovbærende vildt 
end rådyr 

• Nej 
• Syntes DJ gør et godt arbejder. 
• nej 
• Ikke umiddelbart noget 
• jeg kunne godt tænke mig svenske jagttider 

på jægerappen 
• Der mangler kurser i udsætning af fasaner 
• Jeg mener at det passer godt til mig. 
• Bedre kontakt til menige medlemmer og 

ikke så meget top styring 
• Jeg synes der skal være bedre mulighed for 

at få tilladelse til halvautomatiske rifler 
med henblik på anvendelse i udlandet og 
egentlig også herhjemme med mere end 2 
skud - det bør der arbejdes på så må det 
samme som vores nabolande. 

• Nix 
• ? 
• ved ikke 
• Nej. 
• Fokus på jagtsikkerhed og jagtetik. 
• nej 
• Nej ikke umiddelbart 
• Det kan jeg ikke svare på. 
• Mere debat forum 
• Nej 
• At jagt ikke kun er for de rige og 

overklassen. Men for det en jæger er! 
Nemlig een der nedlægger sit bytte for at 
spise det! IKKE for sjov. 

• Ikke umiddelbart. 
• Nej 
• næh  

Jeg håber bare at i bliver ved med at 
kæmpe for jagtsagen så der også vil være 
jagt i Danmark til mine oldebørn 

• Næ. Jeg har ikke haft tid til at undersøge 
eller bruge nogle af de tilbud forbundet 
har. Men er glad for nyhedsbrevene og 
bladet. 

• nej 
• nej 
• nej 
• Nej 
• lavere pris 
• En jagt journal på jægers app 
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• Det ved jeg ikke 
• Der måtte gerne være mere fokus på 

moderne, belønningsbaseret hundetræning. 
Oplever desværre stadig mange "gamle 
nisser" - især på markprøverne for stående 
hunde - som mener at korporlig afstraffelse 
er OK. 

• nej 
• Ikke umiddelbart. 
• Fravalg af Jæger som trykt magasin og 

tilvalg af pdf download. De sparede penge 
kunne komme lokalforeningerne til gode. 

• Nej 
• Nej. 
• Nemmere udmeldelse. 

Fornemmelse for mere arbejde bag 
pengende. Og hvorfor det dyre nye hus. 

• Nej 
• Få sat større pres på lovligt, at regulere de 

skide ulve væk. 
• ikke lige jeg kan komme i tanke om. 
• Nej 
• Nej 
• Ja 
• Billigere abonnement 
• At der går mere fra forbundet til 

medlemmerne, i stedet for som nu, at 
meget af den frivillige arbejdskraft tages 
som en selvfølge, og ikke påskønnes 
tilstrækkeligt 

• nej 
• ikke noget 
• Nej 
• Nej 
• Mere understøtning til jagtforeningerne 
• Nej 
• nej 
• mangel på lokal tilstedeværelse 
• nej 
• Nej ikke umiddelbart 
• Kunne godt tænke mig ikke at få blade hver 

mdr.  Får dem ikke læst 
• Ikke noget der lige falder ind. Heller ikke 

ved eftertanke. 
• Vil gerne have flere test af nye og gamle af 

jagtvarer våben optik tøj støvler m.m. 
• Nej jeg føler mit behov bliver dækket 
• Nej 
• Mere åbenhed for den almindelige jæger 
• Nej 
• næhhhhh 
• Nej 
• Nej 
• nej 
• Nej 

• være medlem lokal, uden at skulle forgylde 
Dj, og slippe for alt det papir af dyreste 
slags, som dj sender hver måned 

• Nej 
• Nej 
• Ja jeg er meget i mod alle de spicial jagt 

tide på krondyr og de ansøgning til 
regulering som kan søges med auto svar 
uden saglig begrundelse til regulere vildt 

• Savner at Danmarks Jægerforbund er til for 
medlemmerne og ikke kun for de ansatte i 
forbundet 

• Nej 
• Har litt problemer med og finne hvor min 

nærmeste jaktforening ligger. Jeg bor i 
Bækmarksbro. 

• Synes DJ på nogle områder er langt fra 
jægerne bl.a. i forhold til hundene, her 
støtter man stort set kun de stående racer. 
Kunne godt tænke mig, at DJ gik mere 
aktivt ind i halekuperingssagen, det virker 
som om, at det er en varm kartoffel, som 
man ikke ønsker at røre. En af de mest 
populære hunderacer i dag spaniels har 
kæmpe problemer med halerne, og det 
kunne være dejligt, hvis DJ ville kæmpe for 
at skabe bedre vilkår for disse hunde. 

• Prisen blev billigere hvis man fravalgte sig 
bladet og bare så det online.. 

• - 
• Nej 
• Så gerne en reduktion i kontingentet. 

Besparelsen burde kunne hentes på, at 
stoppe udsendelsen af tidsskriftet og i 
stedet for gøre det digitalt! 

• nej 
• nej 
• Skriv noget mere om alm jagt i dagens 

Danmark der skrives alt alt for meget om 
udenlands jagt til store penge det har 
overhovedet ikke min interesse 

• Ja at kunne deltage i jagten på offentlige 
arealer så som afskydning/regulering af 
dåvildet på øen enehøje som ligger i 
Nakskov fjord. 

• Mere focus på den lille jæger. For meget 
riffeljagt i ulandet. 

• nej 
• Nej 
• Ja jeg har været riffelinstruktør siden 2005 

på Musse skyttecenter og savner i den grad 
noget efteruddannelse, der bliver bare 
snakket og der sker ingen ting. En god ide 
ville være at sende spørgeskema ud til de 
enkelte instruktøre og høre hvad det er de 
kunne tænke sig i en efteruddannelse. Det 
vil give kursus virksomheden et godt praj 



 
 

204 
 

om hvad der ønskes derude blandt 
instruktørerne så det ikke bare bliver nogle 
skrivebords emner. 
Angående riffel og haglprøverne så skal der 
nytænkes i forhold til afholdelse af disse 
både i praktisk og steder hvor de skal 
afholdes, som det er nu afholdes disse ud 
fra skrivebord beslutninger hvilket er stærk 
utilfredsstillende for både prøvesagkyndige 
og ikke mindst jægerne som oftest må køre 
over lange afstande for at komme til 
prøverne. 

• Nej 
• Nej 
• Ja billigere efteruddannelse. 
• Nej 
• nej ? 
• Nej. 
• nej. 
• nej. 
• nej 
• Ingen 
• nej, i vort område fungere både 

foreningerne, jægerrådne og kredsene godt 
• Har endnu ikke forespurgt hos mig selv! 
• Ja, men der er ikke plads nok! 
• at der bliver set på med nye øjne vedr. 

moderne ammo til riffeljagtfeks.   hvorfor 
bruge 6,5 x 55 når 243 kan levere større 
anslagsenegi?. 

• nej 
• Det kunne være dejligt, hvis 

Jægerforbundet involverede sig noget mere 
i den offentlige debat. Dette ville gøre, at 
man som jæger havde et talerør ud til 
resten af danskerne og politikerne. 

• Ved ikke. 
• Næe 
• Ja, lave indberetnings skemaet mere 

brugervenlig, der er ingen jeg kender som 
har udfyldt det korrekt, det kan ikke bruges 
som det er nu! man kryser bare af tilfældig 
for at få sit jagttegn. 

• det er der sikekrt, men ikke nogen jeg lige 
kan komme i tanke om. 
Jo - eftersom det er lovpligtigt at have 
hund med på smådyrsjagt synes jeg godt at 
forbundet kunne gøre mere for at der er 
træning af disse tilgængelig - i særdeleshed 
når man er ny og ikke er opvokset i 
områder hvor jagt er noget alle gør. 

• nej 
• ved ikke 
• nej 
• Ingenting 
• Nix 

• Jeg syntes ånden i DJ er på vej tilbage, 
men mangler stadig et godt stykke vej 
endnu - politik og store dyre rifler og 
jagtrejser er måske in og spændende - men 
jagtens ånd, kan jeg godt mangle lidt...lidt 
blod i årene tak!  

• nej 
• Ikke som jeg lige kan komme på. 
• Jeg hade ingen forventninger til Danmark 

Jægerforbund inden jeg tilmeldte mig. 
• Nej 
• Jeg kunne godt ønske mig, at DJ stod 

stærkere blandt de grønne organisationer. 
• nej 
• En slags jagtportal, et sted hvor man kan 

finde nogen at gå på jagt med 
• I kunne evt kigge på:  

Rabataftaler for medlemmer 
Arrangere jagter (evt. i samarbejde med 
Naturstyrelsen), hvormed man kunne blive 
'uddannet' i forskellige jagtformer – gerne 
med gratis deltagelse for fx 5 stk, som 
kunne vinde pladserne i en konkurrence på 
hjemmesiden. 
Forum? Ved ikke om det er relevant – 
Facebook findes, men det er bare så opdelt 
i kredse osv. Evt. indlemme Nordisk 
Våbenforum? 

• måske ligt mere info omkring de tilbud er 
medlemskab giver. 

• Jeg ville ønske at der blev arbejdet mere 
for den lille mand og ikke som man har en 
fornemmelse af meget ensidig for 
Godsejerne 

• En billigere forening eller en forening som 
tilbyder jagt oplevelser eller mere skydning 
for pengene. 

• Kan jeg faktisk ikke komme i tanke om! 
• Nej ! 
• DJ hjælper mig ikke med at finde jagt eller 

ligesindede...der kunne godt være lidt 
mere forum/netværk-aktiviteter! 
 
PS: jeg har flere gange prøvet at kontakte 
regionens hundeinstruktører 
(koordinatorer) for hjælp med at få anvist 
hvalpekurser men har aldrig fået en 
tilbagemelding på hverken emails eller 
mobilsvar-beskeder...det er ret 
utilfredsstillende synes jeg. 

• ja 
• nej 
• Nej 
• Jeg er hyggejæger og bruger antageligt 

ikke forbundet optimalt. 
• pas 
• Hygienekursus. Fra skud til gryde. 
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• Nej 
• Da jeg ikke som så har det store forhold til 

DJ er det svært at svare på... 
• nej 
• Nej 
• Intet 
• bedre plads til kvindelige jægere og 

"moderne" jægere, altså dem, der ikke er 
født med haglgeværet i hånden, men som 
gerne vil være jægere på en god måde, 
som har holdninger til vildtet og naturen, 
men hvor mange foreninger ikke har plads 
til os 

• Nej 
• Der bør ikke være forskel på godsejere og 

andre så som afstand for jagttårn/stige 
sikkerhed bør komme før begærlighed 

• Nej 
• jagt hunde lydighed. 
• Nej 
• Bedere jagtblad 
• nej 
• At der er åbenhed om sandheden til det 

arbejde der skal gøres 
• Nej 
• Jægerrådene og organisation i.f.m. 

mårhunderegulering er for ringe. 
• Jeg så gerne, at den danske befolkning blev 

mere informeret om, at jægerne er nogle 
af de få natur-elskere, der trods 
landbrugets effektivitet formår at plante, 
fodre og understøtte og rydder op i 
naturen. 
Når andre organisationer "samler affald", er 
det en sensation, med vi som jægere 
prøver hele tiden at holde naturen ren hvor 
vi færdes. Vi larmer bare ikke så meget. 

• Nej 
• Nej 
• Nej 
• jægerforbundet burde vise sig noget mere i 

lokalområdet/foreningerne. 
Jægerforbundet burde have jagtområder til 
jægerne 

• Jeg kunne godt tænke mig DJ kunne sætte 
agendaen og et kraftigere afsæt i 
spørgsmål om jagt, fredning, våben m.m. 

• Nej 
• Nej 
• Nej 
• Nej 
• Meget mere faste holdninger - og der 

snakkes holdninger der gavner os som 
betaler de folk som skal tale vores sag. 

• Synes at der på de sociale medier er megen 
debat om ting som måske, måske ikke 

kommer ud til medlemmerne. Jeg går ind 
for totalt åbenhed om alle emner og at 
jægerforbundet altid taler den store 
mængdes sag. 

• I.a.b. 
• nej 
• N/a 
• Nej 
• Nej 
• Nej 
• Nej 
• ??? 
• Nej 
• Oplysninger om hvor der er jagt til leje som 

ikke koster en formue, da jagt næsten kun 
er for de rige folk nu om dage 

• Nej 
• Ikke noget 
• Nej ikke umiddelbart 
• Nej 
• Lidt mere gang i den lokalt. 
• nej 
• Nej 
• Jeres jægerbald er kedeligt og retter sig 

kun til gamle mænd og damer. Make it nice 
• Nej. 
• Nej. 
• Ikke umiddelbart 
• Der bliver ikke gjort nok for strandjægerne 
• Mulighed for lån af vildtkamera bør være 

større i lyset af de invasive arter som 
forventes at være et stigende problem 
fremadrettet. 

• nej 
• Egentlig ikke. 
• Nej 
• Information og et sted at henvende sig hvis 

der problemer 
• Jeg kunne godt tænke mig at deltage noget 

mere i riffelskydning, men det er jo til dels 
min egen min egen fejl, da jeg ikke får 
tilmeldt mig de muligheder der er . 

• nej 
• Nej 
• nej 
• Nej 
• nej 
• ikke lige pt 
• nej 
• Nej 
• Nej 
• Ikke lige pt. 
• et medlemsblad fremfor et reklameblad for 

den dyre men lille del af jægerne 
• Nej 
• Nej. 
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• Nej 
• nej 
• Nej 
• Billigere kontingent når man er pensionist., 
• nej 
• Nej 
• Mere snak om biotop, foder til 

vildt,tilskudsordninger til læhegn søer osv.. 
Hvilken planter/træer danske arter der er 
bedst at plante til vildt og fugle. 

• nej 
• Mere opbakning til de lokale 

jagtforeninger. Der er her medlem føler sig 
tilknyttet. 

• nej 
• Bladet skal gøres mere faktuelt det kan 

være hundetræning spørgepanel her synes 
jeg der er meget at lære fra engelske 
jagtblade 

• Nej, det har jeg ikke 
• Nej ikke rigtigt 
• Nej 
• Synes mine ønsker er dækket 
• Mangler mere info om regler og lokale 

jagttider 
• Umiddelbart finder jeg 

organisationsstrukturen lidt rigelig flad. 
Selvfølgelig bør alle høres i en organisation 
der grundlæggende bygger på frivilligt 
arbejde, men antallet af råd og nævn er 
næsten uoverskueligt, og det synes at 
medfører frustration og interne 
stridigheder, disse imellem, når trådene 
skal samles og nogle føler sig overhørt. Da 
disse stridigheder i nogen situationer når 
offentligheden, kan det være noget 
forvirrende hvad DJ’s dagsorden er, når alle 
kan udtale sig som formand for dit eller 
bestyrelsesmedlem i dat. Dette kan kun 
skade jægernes sag i offentligheden. Jeg 
ønsker altså en mere overskuelig og 
gennemskuelig  organisationsstruktur. 

• Bedre online univers 
• Nej. 
• Som tidligere anført finder jeg, at der er 

for lidt om Havjagt. 
• Nej 
• Pas 
• Nej 
• Nej 
• umiddelbart nej 
• Nej 
• Jeg synes at det er for dyrt. I nogle vigtige 

sager synes jeg DJ tøver med 
info/kommunikation, eller den udebliver 
måske helt 

• Nej 
• nej 
• Mere åbenhed om hvad der sker i 

organisationen helt i top og lad os håbe den 
nye struktur bliver anderledes 

• Nope 
• Mere synlighed fra forbundet i det 

offentlige rum med hensyn til at støtte 
mårhunde reguleringen/problematikken. 

• nej 
• NEJ 
• Ikke umiddelbart 
• Lokale kurser 
• At det fantastiske frivillige schweishunde 

arbejde, ikke bliver ødelagt af nogle få 
fantaster 

• nej 
• Nej 
• Nej 
• syntes der er forlangt fra vores lokale 

jagtforeninger og til hovedorganisationen 
• I samlet flok har vi mere indflydelse 
• ikke umiddelbart 
• nej. 
• nej 
• nej 
• Nej 
• nej 
• "Mest muligt jagt" er et farligt slogan. 

Opdræt,fodring og udsætning rimer ikke på 
mest mulig natur, det er ikke en 
Jægerstanden værdig. 
Der bør arbejdes på en anden holdning til 
jagt, hvor historier om de store trofæer 
afløses af historierne om det gode kød. Ros 
til Claus Lind i oktobernummeret. 

• Nej 
• Nej 
• Nej 
• Nej 
• Nej 
• Jeg er censor ved de frivillige jagtprøver og 

jeg synes alle censorer bør have samme 
beklædning på til prøven og ikke alle 
mulige slagt så man ikke kan kende forskel 
på elever og censorer. 

• Jeg ønsker at opsige mit medlemskab i år 
• Jeg har et ønske om, at vi jægere står 

mere sammen. Vi har alt for travlt med 
kriges internt. Jeg synes ikke, at ledelsen 
lige bidrager til en positiv udvikling 

• nej 
• Nej 
• Mangler kursus for schweisshunde 

instruktører 
• Intet mangler. 
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• Ikke umiddelbart - det er lidt dyrt 
• - en mindre gammeldags struktur....for vi 

har kun i begrænset omfang fat i by-
ungdommen 

• Nej 
• Ved ikke 
• nej 
• Nej 
• Nej 
• nej 
• Nej 
• nej 
• Slå på mere natur i DK og bedre mulighed 

for at bekæmpe invasiv arter i DK 
• Ja, DJ skal være mere aktivistisk og klarere 

i spyttet, når Politiet og andre 
våbenmodstandere (f.eks EU) ønsker at 
reducere lovlydige borgeres adgang til 
våben. Den hets der køres for tiden  på 
halvautomatiske våben er utilstedelig. 

• Nej 
• Nej 
• Ved ikke 
• Flere lokale skydeaktiviteter 
• Mer strandjagt i bladet.så skal i støtte op 

om den alm jæger ikke alt det pis med 
areal størrelser det mister i medlemmer på 

• nej 
• Mere focus på markvildtet. 
• No 
• Nej 
• nej 
• At jægerforbundet arbejder mere for 

vildtets tarv (specielt hjortevildtet) end for 
for jægerene, især de skydegale som råber 
højt 

• Det er for kompliceret til at svare på her 
• Umiddelbart ikke.  

Spørgsmål kommer måske senere ?  
Synes kurserne er dyre 

• Pas 
• Nej 
• Ja 
• nej, men jeg syntes hele retorikken i 

ledelsen er så arrogant efter hånden, óg 
det går ud over min tilfredshed..  
information til medlemerne er vejen frem 
... vi skulle genre sikre et jæger forbund 
også om mange år 

• Jeg er dykkerinstruktør i tre af verdens 
største organisationer. Disse organisationer 
har rejseafdelinger hvor medlemmerne kan 
købe rejser til fordelagtige priser. Det vil 
ikke kun være til gavn for os “nylægere” 
men for alle medlemmer. 

• lydbånd til handicappede 

• Nej 
• Ikke pt. 
• Måske lidt kursusaktivitet for jægere som 

mig, der ikke har så meget erfaring og så 
mange muligheder for at komme på jagt, 
hvor man blev introduceret til forskellige 
jagtformer, og hvordan man kan komme i 
gang med dem 

• Nej 
• mulighed for at få bladet fysisk, uden at 

være medlem af lokal forening 
• ikke specielt 
• Fordele med de øvrige nordiske jagt 

organisationer - evt. specialaftaler om 
udenlandske kontingenter mm. 

• Det kan jeg ikke svare på - synes det 
fungerer godt pt 

• Flere hygiejnekurser 
• Mulighed for hjælp til at optimere biotop 

pleje i praksis. 
• nej 
• nej 
• Mere fokus på FT Spaniels 
• ?? 
• nej 
• Ja, jeg ønsker at blive riffel skyde 

instruktør. Men det er enten på Fyn eller i 
Vestjylland det foregår. Jeg har foreslået 
at der bliver lavet er hold i Grenå (kreds 3) 
men intet hørt. Har allerede nok 
tilkendegivelser til et hold. 

• - 
• Nej 
• Ikke fra jeres side. Jeg afventer at de nye 

regler træder i kraft hvor det ikke kræver 
en haglprøven for at tage de øvrige 
skydeprøver 

• Nej 
• Næh 
• Nej 
• nej 
• Nej 
• Nej 
• Tror jeg ikke 
• Nej 
• Lidt færre annoncer, lidt mere relevant 

dansk jagt. 
• større aktivitet omkring regulering af 

mårhunde. 
• at der arbejdes mere for at gøre det mere 

simpelt at søge våben tilladelse/ fornyelse 
• Nej 
• Nej 
• ikke umiddelbart 
• At man må bruge termisk udstyr til at skyde 

mårhunde. Men fordi man ikke har en 
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ledelse der kan overbevise om det er det 
der skal til hvis vi skal de dyr til livs. 
Desværre er det nok for sent 

• Nej, har ikke sat mig godt nok ind i 
medlemskabet 

• Nej 
• Ja det er der men ofte kommer det først 

frem ved samtale med andre jægere 
• Nej 
• Nej 
• Ikke specielt 
• Nej 
• Gode artikler 
• Nej 
• Nej. 
• Nej 
• ved ikke 
• Ikke lige nu 
• Det ved jeg ikke 
• nej, jeg mener det er op til den enkelte at 

søge mest mulig indflydelse gennem 
medlemsskabet ved at deltage i den lokale 
forening og her igennem at få indflydelse 
på hele foreningen. 

• Nej 
• Ja, det kan ikke være rigtigt at man ikke vil 

støtte en areal grænse for jagt på alle 
vores klovbærende vildt, og dermed er det 
også råvildt jeg tænker på, det kan ikke 
være rigtigt at man ikke vil erkende at 
jægerne ikke kan finde ud af at forvalte 
vores klovbærende vildt ordenligt, og der 
ikke er anden løsning end lovgivning på 
området så man kan få luet de værste 
skydegale fra der mener at man er 
berettiget til at skyde hvad der viser sig på 
2,0 ha. 

• jeg ønsker ret til jagt på små arealer, ret 
til at invitere gæster på mine 2,3 hektar, 

• Nej 
• Måske nogle flere jagter for nyjægere da 

det er både svært og dyrt at finde jagt 
• Nej 
• Syntes, da som mistes i den naturlig av i 

jagt morale og etiket. 
Tænkt når vi ser hvem som taget jagttegne 
er mange +30. så derfor bør der i "jagttegns 
undervisningen" laves om til en "jæger 
uddannelse" 
dette fulgt op med at nye jæger kan 
komme på jagt sammen som vi dag kender 
fra Skov og Naturstyrelsen 

• Ikke noget. 
• Lokale temaaftener med diverse oplæg 
• Der kunne godt udbydes nogle jagter. 

(behøver jo ikke være nogle specielt 
"fancy" nogen.) 

Der er måske medlemmer, der kunne 
tænke sig at donere nogen, hvis de f.eks. 
mangler nogen til "at stå for". 

• Nej 
• Nej 
• Nej 
• at der skrives mere om hagljagt og ikke kun 

om riffeljagt i bladet 
• Flere kurser til at oplyse "ikke jægere" om 

jagt da vi tit møder modstand PGA 
uvidenhed. 

• Ikke på nuværende tidspunkt 
• Ja at når der bliver debatteret i jagtbladet 

og der kommer kritik til jægerforbundet så 
kommer det enten ikke i bladet eller også 
bliver det omformuleret 

• Der er lang fra mig til dem der bestemme. 
• nej 
• Ved ikke 
• Nej 
• Ikke umidbart nej. 
• Nej. 
• nej 
• Kunne godt tænke mig en veludviklet 

politik til støtte for seniorjægere, og at 
jægerforbundets indsat for fremme af vor 
fælles natur, herunder vildtkendskab og 
hundeoplæring bliver effektivt udbredt i 
folkeskoler og ungdomsuddannelser. 

• Nej, arbejdet og opgaverne bliver der taget 
god hånd om. 

• Nej 
• Svært at finde rundt i emner på 

hjemmesiden 
• Ikke jeg lige kan komme på 
• Jeg har ikke udforsket det nok endnu. 
• Nej 
• nej 
• Nej 
• Jeg synes, at det går den forkerte vej med 

Dansk jagt generelt. :-( 
 
I stedet for rigtig jagt, bliver der 
efterhånden mere regulerings jagt, hvilket 
jeg synes er forkert.. Her tænker jeg på 
duer, bramgæs, krager og voksne råger.. 
dem er der rigeligt af og jagt tiden burde 
forlænges væsentligt.. EVT. forlænge jagt 
tider på disse fugle i feb, marts og april der 
er ikke anden jagt på den årstid og jægere 
vil derfor lægge en større indsats på at få 
antallet ned. :-)  
 
Der er stor forskel på hvilke landsele, man 
jager i DK og man skal ind og tjekke lokale 
aftaler, inden man går på jagt.Hvilket 
ældre jægere har lidt svære ved end yngre 
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jægere som er vant til at gå på nettet og 
finde sine oplysninger. 
 
Det er efterhånden kun dem der har meget 
jord, som kan jage frit.. her tænker jeg 
især på hjorte jagt. 
 
På Nordfyn hvor jeg bor blev jagt tiden på 
dåvildt, forkortet med hele september og 
for flere årig hjorte, er der nu kun jagt tid i 
oktober og sidste halvdel af december..:-( 
Det er bland andet i brunsten hvor den 
hjort man kan være heldig, at skyde 
muligvis ikke smager godt pga. brunsten.. 
:-(  
 
Vi har et "hjortelau" som har kæmpet for, 
at få en stor bestand af dåvildt på Nordfyn. 
Det er nu lykkedes, men det er løbet løbsk 
for dem og Aage V Jensen fonden. Der er 
efter min mening nu mere dåvildt i 
Nordfyns kommune end der er råvildt.. !! 
Det synes jeg er forkert, da råvildt er vores 
eneste oprindelige hjorte art på Fyn samt 
at dåvildt kan trykke råvildt fra de områder 
hvor de ellers har holdt til.  
 
Mvh. 
Kim L Jakobsen 

• Nej 
• måske lidt mere internationalt info omkring 

fuglejagt 
• Nej 
• Bestyrelsen er meget langt væk når det 

drejer sig om jagtlovgivning, de er 
underkuet af de grønne organisationer. 

• For meget "tyndt" læse stof i bladet. 
• ingen jeg pt. er obs. på 
• Nej ikke pt 
• Nej 
• Nej 
• Ikke umiddelbart 
• Mere lokal forankring ville være ønskelig. 
• Jagter i forbundsregi. 
• Flere jagtlige arrangementer og kurser. 

Synes der i mange lokale foreninger er gået 
for meget portvinssmagning og “nak & æd” 
i det. Jagthåndværk og jagtlige oplevelser 
burde være i højsædet altid. 

• Pas 
• Nej 
• Nej 
• For at følge med i jagt rundt om kring 
• mere regionalt stof fra blandt andet fyn for 

mit synspunkt. 
• Det er temmeligt dyrt 
• nej 

• Nej 
• nej 
• Et gennemsigtig forbund, unden skjulte 

dagsordner 
• nej 
• Ja. Det er for indspist 
• nej 
• Nej 
• Mere med indflydelse, på jagt tider 
• Nej 
• ??? 
• Nej 
• håber det er vejen til mere indflydelse 
• Ikke pt 
• nej 
• Nej 
• Medlemsdemokratiet, i Danmarks 

Jægerforbund, fungere ikke 
tilfredsstillende. Manglende kontakt 
mellem kredsmedlemmerne, og 
jægerrådene, og os menige medlemmer. 
Det er mit indtryk at den manglende 
kontakt til os menige medlemmer, giver 
som resultat, at folk i jægerrådene, og 
kredsmedlemmerne repræsenterer sig selv, 
og ikke os menige medlemmer. 

• Nyanseret skydetræning 
• Mere focus på den enkelte jæger og de 

behov/muligheder men har og mindre på 
hele det organisatoriske setup og endnu 
mindre på prestige. 

• Nej 
• Nej det syntes jeg ikke. Jeg syntes at DJ er 

synlig der hvor jeg færdes, på skydebaner 
og på jagt. 

• Special tilbud på våben osv kun til os der er 
medlemmer.. 

• nope 
• Ja, at nye medlemmer kan blive indmeldt 

via foreningkasseren eller pr. telefon til DJ. 
Det er ikke alle der kan finde ud af at 
tilmelde sig via DJ hjemmeside eller har 
PC. 

• Ja 
• ikke umiddelbart 
• Nej 
• Nej 
• Ikke pt. 
• Nej 
• Nej 
• Jeg mangler at Jægerforbundet tager 

afskydningen af vores hjortevildt alvorligt. 
Her gælder det lige fra råvildt til kronvildt. 
Det virker som om at Jægerforbundet er 
bange for at gå helhjertet ind i den reelle 
snak, da det kan komme til at konflikte 
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med medlemmerne. 
Jeg mangler at Jægerforbundet tager 
vildtets parti, fornuftig og skånsom 
afskydning skal der til. 

• ikke umiddelbart 
• nej 
• Nej 
• Jeg kan godt ønske mig nogle programmer i 

dansk TV, der beskriver danske jægeres 
jagtetik, vildtplejens, sveishundenes 
arbejde fx, besøg i landets forskellige 
jagtforeninger ved særlige 
jagtbegivenheder eller andet af betydning 
for foreningens liv 

• Nej 
• Nej 
• ja et meget banalt et. 

jeg savner annoncer i bladet, køb salg af 
våben osv. det er efterhånden svært at 
sælge brugte våben, du kan ikke gøre det i 
DBA  
Ved godt det ligger i jæger appen. 
Jeg syntes bare det er behagelig, med helt 
old school annoncer bagerst i bladet 

• Nej 
• Mulighed for at fravælge medlemsbladet, 

gerne med et elektronisk alternativ. Det er 
spild af resourcer at trykke og sende den 
slags. 

• Ja. Et billigere medlemsskab, da jeg kun er 
medlem pga. jagthornet. 

• Lavere kontingent 
• Nej 
• En bogklub med gamle jagtbøger hvor man 

evt kunne bytte med andre plus cder 
• nej 
• gerne en lille krydsord i medlemsbladet 
• Ønsker det var lidt billigere for 

pensionister. 
• nej 
• Nej, syntes også Jæger er blevet et ret 

godt blad hvor alle jagtformer er 
repræsenteret. Før herskede klovbærende 
vildt, safari og annoncer jo hele bladet. Så 
rigtig positivt. 

• ikke umiddelbart 
• Længer jagt tid på evnt. Duer 
• Ikke altid enig i de politiske kompromiser; 

men sådan er det jo. 
• Nej 
• Nej 
• At vi bliver spurgt om noget mere 
• Nej 
• I. A. B. 

• Jeg kunne godt tænke mig at få mere stof i 
"Jæger" omkring strandjagt, også gerne fra 
udlandet 

• nej 
• Jeg er ærgerlig over, at app'en lukkes ned. 
• Har aldrig brugt mit medlemskab til noget. 
• - Mere hands-on information om revir- og 

vildtpleje. 
- Flere medlemsfordele. 

• Landjagt til rimelig betaling i forhold til 
biotopernes beskaffenhed. 

• Nej 
• Som Folkepensionist ser jeg gerne et 

billigere medlemskab af Danmarks 
jægerforbund 

• En bedere hjemmeside som er nemmere at 
overskue, især hvad info angår til til div 
forbundsmesterskaber. 

• Ikke umiddelbart 
• nej 
• nej 
• nej 
• Mere strand og havjagts 
• nej 
• Nej 
• Nej. 
• Synes der er for lidt medlemsfordele, vi er 

trods alt mange og der burde kunne handles 
nogle gode ordninger på plads a la Logbuy 
og andre elektroniske ordninger man blot 
kan logge ind med 

• Nej 
• nej 
• Nej det har jeg ikke 
• Ja 

Har haft en dårlig oplevelse med en 
telefonhenvendelse, vedrørende termiske 
siktemidler og brug af disse i Sverige 
Det var en arrogant og ubehagelig 
betjening jeg fik. Ham der “servicerede” 
mig, har helt mistet grebet om hvem der er 
til for hvem (dj konsulenter er til for at 
hjælpe medlemmerne) 

• Nej 
• ikke for tiden 
• Nej 
• det politiske arbejde internationalt, 

nationalt og lokalt skal styrkes 
• nej 
• nej 
• Mere i Jæger om jagt i Danmark, 
• Nej 
• Nej 
• Nej 
• Måske flere indslag og flugtskydning og 

våben teknik 
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• nej 
• Gerne flere kurser omkring skydning. Især 

for rutinerede skytter. Kurser for 
rutinerede flygtskydningsinstruktører. 
Gerne noget der ligner de pro-kurser der 
udbydes i England 

• Nej 
• En forening der vil samarbejde konstruktivt 

med dansk landbrug 
Indtil videre har der ikke været nogen 
omtale af det kæmpe problem vi står over 
for nu da der er muntjak i Danmark, 
muligvis fordi der er kræfter der ønsker 
den i Dk. 

• Mere jagtbart 
• Næ 
• Nej 
• Nej 
• Nej, det syntes jeg ikke. 
• Mere viden om vores vildt. Jgerforbundet 

bør skære fedtet fra og koncentrere sig om 
vidensbaseret forvaltning i Danmark - her 
skal arbejdet i EU og de øvrige forbund i 
Europa ikke glemmes. Men at bruge mio 
udenfor denne i teressesfære er forkert 
prioritering af vores begrænsede midler. 

• Nej ikke pt. 
• Jægerne er fo lidt positivt synlige i 

dagligdagen, politisk og i debatten - vi skal 
være stærke kommunikativt og lobby 
mæssigt 

• Jeg modtager ikke tidsskriftet regelmæssigt 
• Ja, ville gerne om vi havde lokal kommunal 

/ forenings jagt. Og skydebaner er der 
meget begrænset med.  
Jeg ser DJ som 2 parallelle sider . . . Den 
lokal forankrede forening med de lokale 
aktiviteter og tiltag for os medlemmer. Og 
den store "paraply organisation" der 
primært arbejder for os jægere politisk, 
sikre vore fremtidige jagtmuligheder. Laver 
de store landsdækkende arrangementer der 
både er for os medlemmer, jægere og den 
almene befolkning. Det er jo også DJ der 
som den store grønne jæger organisation 
bør råbe højt i medierne når naturen/ 
jagten mm skal have særlig fokus. 

• Jeg læser sjældent medlemsbladet og ville 
gerne kunne fravælge det mod et lavere 
kontingent. Alternativt kunne bladet 
fremover laves digitalt eller som 
enkeltstående artikler 

• Nej 
• Ikke pt. 
• Nej 
• Nej 
• Nej 

• Jeg kunne godt tænke mig at få bladet som 
pdf - enten som mail eller ved at 
downloade det fra jeres hjemmeside. 

• Nej 
• Nej, egentlig ikke. 
• At jægerne står sammen. 
• Nej 
• Nej 
• nej 
• Nej. 
• Nej 
• Nej 
• Nej 
• Det er fint som det er 
• Rabat til pensionister. 
• Jeg er langtfra enig med Jægerforbundets 

holdninger til mange ting. 
• Ikke umiddelbart. 
• Der skal gåes meget hårdere til politikkerne 

fra DJF så de får øjne op for de store 
problemer med mårhund/vaskebjørn der er 
eller vil komme. 
Jægerne skal have adgang til at bruge alle 
midler til bekæmpelse så som brug af ost, 
brug af natkikkerter, opstille baitpladser 
uden at der skal søges og gives tilladelse. 
Det er alt for besværligt og det holder 
mange tilbage. Jægerne er bange for at de 
kommer til at gøre noget forkert. 

• Jeg vil gerne at man prøvede at forhandle 
med politiet om ar sætte behandlings tiden 
markant ned på våbentilladelse 

• Nej 
• Neh 
• Nej 
• nej 
• Nej 
• Nej 
• Nej 
• Som sagt en lidt mere nede i øjenhøjde 

med medlemmerne debat 
• Udveksling af netværk / konsortier / ledige 

pladser 
• nej 
• Nej. 
• Nej 
• Flere tilbud til nyjægere 
• nej 
• Flere fordel 
• ingen for nuværende 
• Måske lide andre rabat aftaler 
• Jægerforbundet slår på at vildtforvaltning 

skal ske på baggrund af fakta og viden. Det 
synes jeg ikke man lever op til, når det 
kommer til hjortevildt. Man er alt for bange 
for at røre ved den lille mands jagt, men 
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det er de små lodsejere som er det største 
problem. Der er ingen erkendelse for de 
små lodsejere om, at man ikke kan skyde 
en eller 2 bukke og rå hvert år, når man 
kun har 6 ha. Det er voldsomt problematisk 
mange steder. Personligt har jeg ikke set et 
dyr på mine 25 ha i 2 måneder og det har 
naboen med 35 ha heller ikke. Der gik 2 
spidsbukke hele foråret. Vi har 2 naboer 
med hver deres skydetårn og 6 ha. Man kan 
ikke lade det være op til folk selv for de 
kan ikke styre det. 

• Ikke umiddelbart. 
• nej 
• Noget mere om buejagt. 
• Nej 
• Ikke umiddelbart 
• Nej 
• Nej 
• Nej. 
• Nej ikke pt, det er stadig meget nyt 
• nej 
• Nej 
• Nej. 
• - Ikke umildbart. 
• Ja. Jeg ville ønske at DJ forvaltede vores 

jagtlov meget bedre end de gør i dag, det 
med at der er mange særfredninger er en 
rigtig dårlig ide, det er ikke særlig nemt for 
den enkelte jæger og der er ikke særlig 
stor forskel på vildtarternes beskaffenhed i 
de forskellige landsdele så jeg opfordre til 
at der bliver lavet generelle jagttider på 
alle arter. 

• Bedre medlemsblad. 
Bedre oplysninger om fordele og kurser 

• Det har jeg skrevet i det foregående svar. 
• nej 
• Jagtforeningerne burde få en lidt større bid 

af kagen(kontingenter). Desuden burde 
studerende over 25 få et nedsat 
kontingent. I min jagtforening er vi 
primært studerende og vi mister mange 
medlemmer efter de fylder 25, da de typisk 
ikke forventer at kontingentet stiger så 
meget. De menige medlemmer ved heller 
ikke hvad de får for deres penge og 
undlader derfor typisk at betale når de får 
opkrævning efter de er fyldt 25. I burde 
have mere fokus på, hvad man får for sit 
kontingent og hvordan det rammer det 
enkelte medlem også. 

• Mere ens regler om jagttider 
• nej 
• Ja, vi er en del jægere med etnisk 

baggrund her i landet som har været i 
mange år her i Danmark uden at 

jægerforbund har haft noget bemærkninge 
til dem. Jeg har haft selv en dejlig 
oplevelse fra en bjerg jagt i Tajikistan sidst 
år som jeg kunne tænke mig at skrev en 
artikel i jægere blade men det er umuligt. 

• Har ikke lige tænkt den tanke 
• Flere medlems fordele. 
• nej 
• Kurser i havjagt - sikkerhed på vand, 

redning, udstyr mm. 
• Mere jagtrelateret stof fra Danmark i Jæger 

Mere forståelse hos nogle jæger til at følge 
lovene og tale/skrive pænere til og om 
hinanden på de elektroniske medier 

• Nej 
• Nej. 
• nej 
• Nej ike pt 
• Det har jeg ikke tænkt over. 
• Nej. 
• Der er efterhånden ingen steder man kan 

handle jagtvåben.  Måske man kunne gøre 
noget mere for lave jagtudstyr og 
våbenhandel nemmere for jægere. 

• Studerende bør få nedsat kontingent. Der 
er således mange studerende over 26 år, 
men stadigvæk med en indkomst på ca. 
5200 kr. i måneden. 

• Nej 
• Det er utrolig at der 2 priser for 

medlemmer nå man er blevet pensionist 
der må kunne lave en ordning så folk 
betaler det samme 

• Nej 
• Flere uddannelsestilbud 
• mere for nyjægere, hvordan man starter op 

hvis ikke man har et fællesskab på forhånd 
• Nej 
• Nej 
• Jeg ville gerne have en mere politisk aktiv 

forening 
• Nej 
• mere lokal kendskab til medarbjderne 

lokalt, hunde, natur, samt formænd... 
• Ved ikke 
• At være lidt mere ops på miljø der kan 

skade naturen og fauna og dyrevildt 
• nej, egentlig ikke. 
• Nej 
• Flere begynder-jagtbegivenheder 
• Temaer f.eks havjagt hvor alt bliver 

beskrevet 
• Jeg føler mig til tider ikke repræsenteret af 

DJs politik, som til tider er baseret for 
meget på traditioner. Jeg mener, at DJ bør 
lægge en langt mere progressiv linje ift. 
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f.eks. jagttider og fredninger. DJ bør ikke 
holde fast i nogen som helst jagttider pga. 
traditioner. Jagttider bør altid fastsættes 
med videnskabeligt basis og intet andet. Vi 
har f.eks. alt for liberale jagttider (inkl. 
regulering) på ræv. 

• Mere hjælp ved telefonisk henvendelse, 
f.eks. juridisk 

• Nej 
• Mere åbenhed 

 
Det er ikke meget jeg som tillidsmand, kan 
få besked om 

• Jeg ville ønske jeg tog mig sammen til at 
deltage på flere af de udbudte kurser. 

• nej 
• nej 
• Rabatordninger 
• Flere arrangementer for unge jægere. 
• Når ting ved tages, ”fx arialbegrænsning på 

kronvildt” kunne jeg godt tænke mig at 
medlemmer bliver bare i draget. Med det 
mener jeg at når man vil indføre nye regler 
så skal medlemmerne bestemme om det er 
en god ide eller ej. Dette kunne fx gøres 
ved at sende en rundspørge ud til alle 
medlemmer af dj, eller en mulighed for at 
tage et bestem valg via en meningsmåling, 
fx udsendt på mail så alle har en mulighed 
for at give deres mening til kende. 

• nej 
• Nej 
• Nej 
• Nej 
• Jeg synes ikke, at Danmarks Jægerforbund 

gør nok for at skabe mere vild natur i 
Danmark. Herunder organisere 
medlemmerne således, at jægerne selv får 
taget ejerskab over en andel af landskabet. 
Eksempelvis kan nævnes De Grønne 
Jægere, der er et godt eksempel at følge. 
www.grønjagt.dk 

• jeg kunne godt tænke mig at dj blev mere 
udfarende i forhold til at de der har taget 
jagttegn kan vælge at tage riffelprøven 
uden haglprøven først- og jeg ved at den 
efter sigende er på vej. 

• Synes prisen er relativt høj vil mene at 500 
kr vil være en bedre pris rent personligt. 
Især når jeg kigger på andre interesse 
organisationer jeg er med (som også 
udgiver magasiner) 
 
Ellers opfylder i mine krav til fulde, og har 
været til stor hjælp de gange man har haft 
spørgsmål 

• At vi ikke skal bruge jagttegns midler, til at 
støtte ornitologer 

• Ja er lige Nævnt 
• Nej. 
• Ivitationer til jagt 
• Jeg selv går en del op i flugtskydning og så 

gerne at man fokuserede lidt mere på 
denne gren af "jagten". Jeg synes der bliver 
gjort et hæderligt arbejde med jagten, og 
et stort arbejde politisk for at bevare de 
rettigheder som vi stadig har, men kunne 
godt savne flere artikler/reklamer/test af 
ting der omhandler den træning der skal til 
for at jagten kan foregå med størst mulig 
fornøjelse. 

• En applikation til min telefon med f.eks 
jagttider så man lyn hurtigt kan sidde på 
jagten og følge med. 

• Færre reklamer i medlemsbladet og flere 
artikler 

• Umiddelbart tror jeg det ikke. Dog er det 
hele stadig meget nyt, og derfor svært at 
svare på. 

• . 
• Som det ser ud nu - nej. 
• Nej 
• Nej 
• Jeg er meget nyt medlem og har derfor 

ikke undersøgt detaljerne om mit 
medlemskab endnu. 

• Synes jeg få meget for pengene 
• Flere kurser, og evt jagt 
• Nej 
• Ved ikke 
• hm 
• Har det font 
• Neutral over for jagtmodstander og andre 

grønne organisationer 
• Nej 
• nej 
• Nemmere og overskuelig adgang til 

hjemmesiden. 
Jeg synes, at der er mange klik før jeg 
kommer ind på rette side. 

• Nej 
• At DJ bliver mere demokratisk med direkte 

valgt af formand m.fl. At DJ interesserer 
sig mere for de meningen jægere, og 
opfører sig mindre pamperagtigt. At DJ 
bliver bedre til at kommunikere i 
dødkedelige nyhedsbrev og magasin på 
affaldspapir. 

• nej 
• Ikke p.t. 
• Kunne tænke mig en italesættelse af de 

helt udvendigt komplicerede regler for at 
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tage en digital sigtekikkert med udenfor 
Danmarks grænser 

• Måske et tillæg om jagtformidling 
• due jagt forkert jagttid bør være 1-9 
• duejagten genforhandles så jagttiden 

udvides 
• Jeg ønsker en øget indsats inden for bue. 

Samt at arbejdet med fusionen med fadb 
bære frugt 

• Mer gang i bueaktiveiteterne 
• En generel mere oplysning til jægere om at 

jage inden for lovens rammer 
• Nej 
• Nej 
• Nej 
• Nej 
• Flere muligheder for at øve riffelskydning 
• Nej 
• Mere ordentlighed i ledelsen, at man er 

ærlig og  står ved det man lover 
• Nej, er fint tilfreds med det Danmarks 

jægerfotbund udbyder 
• Ingen lige pt 
• Det der kommer af kommunikation fra DJF 

er velovervejet og konstruktivt 
• Nej 
• gør noget mere for os jæger , evt 

bukkejagt en time før solen går op . 
skydestiger må stå overalt feks. 

• Nej 
• nej 
• Nej. 

Men det kunne være rart hvis der var flere 
muligheder for at komme på jagt gennem 
Danmarks jægerforbund 

• Et blad med mere grej og flere tests. 
• At man ikke aflyser kurser, men tager et 

depositum når man tilmelder sig, og får det 
tilbage efter fuldført kursus. 

• Hurtigere udmeldelser i jagt mæssigt etiske 
artikler i nyhedsstrømmen mens de stadig 
er aktuelle. 
Tiden går hurtigt og er uaktuel efter 1 uge 
Afstandtagen i uetiske jagt relaterede sager 
som den med ulven der blev skudt fra et 
køretøj. 

• ja 
• Mere om dansk jagt, og ikke afrikansk 

trofæ jagt. Tilbage til rødderne. 
• Nej ikke pt - men kan sagtens være de 

kommer 
• Nej 
• der er nogle fremragende underviserer på 

lammefjordens regi og der bør helt sikkert 
på skønnes deres store arbejde. Vi kom 
rundt om alt samt brække dyr. Ikke mindst 

de jagt etiske regler. Der åbenbart mangler 
i jylland. 

• nej 
• det har jeg ikke tænkt over 
• Nej 
• Nej 
• Nej. Måske kunne man få nogle kasketter 

eller noget andet med DJ’s logo på, så man 
kunne vise at man er medlem 

• Nej 
• Nej 
• Elsker at læse om jagt eventyr og tilbud fra 

firmaer der reklamere 
• Nej 
• Ikke på stående fod. 
• nej ikke rigtigt 
• At der bliver arbejdet på højtryk for 

Nat optik, til mårhunde jagt 
• Nej 
• Tættere på den overordnede ledelse 
• Nej 
• Ved ikke 
• Nej 
• Bedre mulighed for hundetræning 
• Billigere kurser. 
• ingen 
• Rabatter til jagtudstyrsbutikker, jagtrejser 

osv, med 80.000 medlemmer burde vi 
kunne forhandle signifikante rabatter på 
plads 

• Nej 
• Ved ikke 
• Nej 
• ? 
• Nej 
• Krondyrjagten fylder for meget. Der bør 

være ens jagttid over hele landet. Fri os for 
særfredninger. 

• nej 
• Nej 
• Åbenhed - transparens omkring 

beslutningsprocesser. Det kommer vist 
aldrig til at ske. 

• Brug at Night vision til bekæmpelse af 
mårhund 

• Nej 
• Nej. 
• mere demokrati. Hør jægerne hvad der 

ønskes forhandlet vedrørende 
hjorteforvaltning, mårhunderegulering osv. 

• Ikke umiddelbart 
• ja, jeg ønsker bedre ledelse af faciliteterne 

på Kalø 
• Nej faktisk ikke 
• Nej 
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• Mere nærvær med menige medlemmer 
Mere fokus og arbejde på især bekæmpelse 
af mårhund - pres på myndigheder, 
økonomisk støtte mm  
Bedre vilkår for træning af hundene til 
opfyldelse af loven om egnet apporterende 
hund. Herunder adgang til offentlige 
arealer, tilladelse til dummyskyder, brug af 
haglbøsse også under træning (blank skud) 

• Jeg er godt tilfreds 
• Nej 
• Nej 
• Nej 
• At man kan vælge bladet jæger fra. Og 

dermed ikke sagt, at bladet er dårligt. Men 
jeg får det sjældent læst. 

• nej. 
• nej 
• nej 
• bedre formulering udad omkring deres 

holdning til areal med hensyn til hjorte 
jagten 

• Nej 
• Nej, jeg er godt tilfreds 
• nej det vil jeg ikke mene 
• Jeg vil lempelse i forhold til hvad mange 

patroner må være i halvautomatiske 
haglegevær. Knivloven er en skandale og vi 
kriminaliserer uskyldige borgere. 
Jægerforbundet er som staten i staten. De 
er ikke tæt nok på medlemmerne. Ledelsen 
er for gammel. Gennemsnit alderen er 60 
plus. Medlemmerne er meget yngre osv. 

• Mere info om politik og holdning 
• nej 
• Nej 
• Nej. 
• Nej ! 
• nej 
• Jeg så gerne at DJ lavede målrettede 

oplysningsarrangementer mod ikke jægere 
eller befolkningen som helhed. Vi har brug 
for at forklare os som jægere, definere os 
som naturelskere og naturkonservatorere. 
Også historierne om hvordan safarijagt i fx. 
Sydafrika faktisk er med til at beskytte 
vildtet mod udryddelse, er fortællinger, 
der sjældent når længere end til 
jægerkredse. 

• Nej 
• nej 
• Noget mere beskyttelse af den lille jægers 

rettigheder 
• Nej. 
• Mener jeg ikke 
• Nej 

• Nej 
• nej 
• nej 
• Nej 
• Gerne lidt mere om hvad der er sket i de 

forskellige kredse, flere tests og 
historier/beretninger fra ind og udland. 

• mulighed for buetræning i i Kronjylland 
under DJ 

• Nej ikke pt 
• Lobbyisme ifm jagt i danmark 
• Flere jagt muligheder, hvor man kan leje 

sig ind - dag jagter e.g. Måske at DJ hjalp 
iforb med udbud af jagt, så der var lidt styr 
på kvalitet 

• nej 
• Nej 
• Nej 
• At det var billigere 
• Nej 
• Nej 
• Pas 
• Nej 
• Nej 
• nej 
• Mere lokalorientering. 
• Nej 
• nej 
• Lave pris, differentierede medlemsskab - 

f.eks. Undvære blade for lavere kontingent 
• Ne.j egentlig ikke 
• nej 
• Nej 
• jeg synes generelt ikke, at Danmarks 

jægerforbund varetager jægernes 
interesser. 
Mange jægere har faktisk en holdning til 
både miljø, vildtpleje og fredninger, men 
dette synes ikke at påvirke DJ 
Den "nye" hjortevildtforvaltning er meget 
svær at gennemskue og hilses ikke 
velkommen af jægerne. 
Bliver det omtalte arealkrav en realitet, 
tror jeg en udmeldelse af DJ vil blive aktuel 
Jeg har ikke en klar forståelse for alle de 
sekundære funktioner, som DJ i dag 
varetager. 

• Mere dybdegående artikler 
• Nej 
• nej 
• Nej 
• ? 
• Ja, et billigere medlemskab, evt, frivilligt 

om man ønsker at modtager bladet.. 
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• Ingen blad, billigere abonnement. For lille 
prisforskel til at vælge bladet fra, får det 
aldrig læst. 

• Nej 
• Jeg vil bare gerne vide, hvad man får ud af 

at være medlem, for de sidste 6 år jeg har 
været medlem har jeg ikke vidst om det 
overhovedet har kunne betale sig eller haft 
nogen indflydelse på om jeg har været 
medlem eller ej 

• Det bør være muligt at fravælge Jæger som 
et fysisk blad og derved opnå en 
besparelse. 
Endvidere vil det være godt for miljøet :-) 

• nej 
• Ikke som det ser ud nu 
• Ja, jeg ønsker at I stopper den 

strukturgruppe i sit arbejde, for det er da 
helt hen i vejret. Forstår ikke, at de ikke er 
blevet stoppet tidligere i den proces. 
 
Jeg ønsker også, at I arbejder hårdere på, 
at vi må sætte tårne i skel, så vi kan skyde 
sikkert ind på egen jord, istedet for at 
sidde og skyde ud mod skel 

• Nej 
• Nej 
• Nej 
• Nej 
• At det var billiger 
• Ja, flere hundekurser - workshops med 

egen hund.  
Jeg er klar over der har været nogle i år, 
jeg kunne desværre ikke da det var Camilla 
Møgelhøj, men jeg var med til foredrag 
omkring hundens næse og det var super 
godt. 

• Nej 
• nej 
• At DJ har mod til at fortælle nøgternt om 

jagt og ikke "svaje som siv" efter medierne! 
• Jeg har alle tænkelige muligheder for selv 

at opsøge information ved at kunne 
kontakte jer i DJ 

• egentlig ikke 
• Ja, forbundet bør gøre mere for os gamle 

medlemmer for at bevare os som en del af 
jeres organisation. Vi bliver overset. 

• Nej 
• Nej ! 
• nej 
• Nej 
• Ingenting. 
• Intet 
• Jeg mangler markprøver for stående 

engelske hunde i efteråret. 

• Savnede som nyjæger, tilbud og råd vedr 
valg af våben, konsortie og diverse. Der var 
generelt fir lidt om den nye jæger i bladet 

• Evt tilbud om begynderjagter og mindre 
kurser. Har ikke aktivt opsøgt det. 

• Ja 
Flere nosser til at tage sig af 
problemstillingen  om at man faktisk må 
skyde alt der rør sig bare man har en enkelt 
hektar - det er grotesk 

• Der må være flere læserbreve, der ikke 
kommer frem 

• nej 
• Vil gerne undgå medlemsbladet 
• jeg kunne godt tænke mig, at 

jægerforbundet i nogle tilfælde markerede 
sig noget mere overfor myndighederne 
omkring jagttidspunkter især vedr. 
skovduer.Der er alt for mange. 

• Nej 
• Ikke lige på stående fod 
• Måske kunne tage kampen op omkring, at 

kunne behandle naturen med respekt. 
Gældende for alle brugere i Danmark 

• Flere muligheder for riffelskydning. Gerne 
på bevægelige mål. 
Bedre generel jægeruddannelse. Jeg synes 
jagtsti begrebet er en rigtig god vej at give 
en almen jægeruddannelse. Alt for mange 
jægere går op i talskydning og trofæjagt og 
alt for lidt op i at vide hvad de ser omkring 
sig. Jægeroplevelsen er mere en at slå 
ihjel, og det skal vi fokusere meget mere 
på i fremtiden, nemlig de dele der ikke har 
med at slå ihjel og tælle antal og måle 
trofæer. 
Brugen af vildtet. Personligt glæder jeg mig 
når jeg ser at Engelsk vildt sælges i det 
lokale supermarked. Men jeg synes det er 
begrædeligt at de danske regler umuliggør 
at dansk vildt kan ende samme sted. 

• Nej 
• Nej 
• Nej 
• Noget mere gennemsigtighed 
• Nej 
• Nææææ 
• Nej 
• Nej. Syntes det er fint det jeg får i dag 
• nej 
• Nej 
• Ikke for nuværende. 
• Nej 
• Lavere kontingent 
• ? 
• Drop fysisk blad og derved sænke 

abonnement. 
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• Det kan godt være det er en mulighed, men 
har ikke undersøgt det. Jeg vil gerne 
undvære at modtage bladet "Jæger", men 
blot have muligheden for at se den online 
(via appen). 

• Nej 
• Nej.Måske nogle jagte for dem som lige er 

begyndt som jæger. 
• Ifølge. Min alder synes jeg at mine 

Oplevelser er indfriet. Født 1941 
• Nejj 
• Jeg er født i 1950 og havde egentlig regnet 

med "seniormedlemsskab". Jeg har gennem 
en årrække været kasserer i en 
lokalforening og har ofte flytte rundt på 
medlemmernes status. 

• jeg kan ikke forstå at man skal indberette 
hvis man ikke har skudt noget vildt 

• Det er svært at sige, men jeg kunne godt 
tænke mig at forbundet hængte mere 
sammen uden alle de forskellige ( små 
interesse områder ) for helhedens skyld 

• ? 
• Nej 
• Ro i organisationen!  

Ikke flere møg sager 
• Nej 
• Nej 
• nej 
• nej 
• Håber at forvaltningen af jagten, d.v.s. 

jagtlovgivningen ikke bliver for 
kompliceret, men præget af sund fornuft. 
Jægerforbundet bør støtte op om den 
almindelige jæger og ikke kun gå de store 
jordbesiddelsers ærinder, med areal 
begrænsninger på hjortejagt og lignende. 
Jeg skød for nogle år siden en kalv på mine 
8 ha jord, og drømmer også om engang 
måske at møde en stor hjort, den drøm vil 
jeg gerne bibeholde. 

• Nej 
• Jeg ønsker at jagtforeningen aktivt går ind 

for fjernelse af ulovlig opsatte skydetårne, 
og ikke stikker hovedet i busken. (selv om 
det går ud over medlemmer) 

• Det er alt for dyrt. Alt for meget af 
kontingentet går til hovedforbundet og 
bladet. 

• Mere synliggørelse af hvad jagttengs 
midlerne går til. 

• Nej 
• Flere invitationer til relevante kurser, 

foredrag eller jagter eller åbent hus 
arrangementer 

• nææ 

• bør arbejde meget mere for de små 
foreninger,og flytte aktivterter  der ud. 

• Nej 
• Nej 
• Umiddelbart nej 
• At man præver i god ro og orden at nå til 

enighed omkring ulve- og hjortedebatten 
• Se forrrige 
• Nej, er blot skuffet over den altid negative 

kommunikation der forgår på sociale 
medier 

• Ville ønske forbundet gjorde mere for 
medlemmerne bla hjorte sagen 

• Nej 
• De ved jeg ikke 
• Billigere kontigent for de unge lærlingene 

og studerende 
• Vi vil gerne snart have noget jagt på 

bramgæs 
• Det tager 5 min og så bliver bladet lagt til 

side og det er det. 
• Billiger jagt så de nye jæger osse har 

mulighed for at gå på jagt 
• Nej 
• intet 
• Mere hagljagt i stedet for den kronhjort 

som får alt for meget opmørksomhed 
• Nej. 
• Jægerforbundet bør få jægerne mere aktivt 

til at lave vildtpleje, herunder bekæmpelse 
af mårhunde (skydepræmie) og andre 
invasive arter, samt få oprettet flere 
markvildtlav (de mest oplagte emner).  
Jeg tror, at ikke-jægere (samfundet 
omkring os) dermed vil se meget mere 
positivt på os jægere. 

• Nej. 
• Ja det var dejligt hvis der kunne blive ro i 

hjortejagten (hjortevildtsgruppen) 
• Nej 
• - 
• ?? 
• Bedre muligheder for jagt igennem 

jagtforeningen. 
• Man skal ikke fokusere så megetpå 

jagtpolitik, men tage mere hensyn til 
vildtets tarv - specielt kronvildt, behandler 
danske jægere dårligt. 

• Natur varetagelse - jæger ønsker general 
mere natur dvs skov - skrup - søer - jord 
som ikke er landbrugsland - sammehæng 
natur til dyre bedste  
Et arbejdspunkt som jeg personlig er bruger 
meget tid og resurser på  
Her kunne danmarks jæger forbund godt 
være mere aktiv ved at lægge presse på 



 
 

218 
 

politiker - landbrug - forbud på eks insekt 
gifte forbruget i landbruget 

• Måske lidt mere synlige, f.eks afholdelse af 
infomøder ude i landet. 

• Nej 
• Nej 
• Hmm ikke lige noget jeg kan komme i tanke 

om. 
• Ikke rigtig 
• Nej. 
• Nej 
• Langt mere aggressiv holdning til 

dyreaktivister/ekstremister 
• nej 
• Ved ikke 
• Nej 
• At dj er mere synlige på fb 
• Nej 
• Nej 
• Nej 
• Hav mere fokus buejagt. 
• ved ikke, men er bekymret i forhold til 

røsterne om arealkrav i forhold til jagt på 
visse kronhjorte 

• Nej 
• Bladet (Jæger) skal kunne vælges fra, så 

medlemskabet bliver billiger. 
• Nej 
• Vil gerne afmelde bladet 
• Se tidligere svar angående mårhunde 
• Nej 
• nej 
• Mere fokus på efter skuddet 
• Nej 
• nej 
• Nej 
• Nej 
• Jeg ville gerne have DJ gjorde mere for at 

flere kom på jagt på offentlige arealer til 
en fornuftig pris. Jægerne er dumme, da 
der er flere personer med penge på 
lommen og de byder jagten alt for højt op 
så den almindelige lønmodtager ikke har 
chancen for de rigtige gode arealer. 

• Nej 
• Skal være muligt at kunne fravælge bladet 

Jæger, så medlemskabet bliver billigere 
• Intet 
• Måske lidt mere synlighed omkring hvilke 

fordele der er at være medlem af DJ, men 
grundliggende er jeg meget tilfreds 

• Næ. 
• nej 
• nej 
• nej 
• nej 

• Ikke på nuværende. 
• Event en endnu bedre mulighed for at købe 

ting til en god pris. 
• Nej 
• nej 
• vides ikke 
• Har ikke noget at brokke mig over 
• Nej 
• JA, indfør reel demokrati i foreningen, 

dvs,giv mig en stemmeseddel og drop at 
det er min lokalforenings formand der kan 
stemme på mine vegne!! 
Der er stort set ikke to ting vi er enige om.. 

• Nej 
• Nej 
• nej 
• Udsendelse af indkaldelser til diverse 

debatmøder og forslagsmøde skal 
publiceres bedre end hidtil gjort. Når ikke 
godt nok ud. 

• pas 
• Nej det har jeg ikke 
• Lidt lettere adgang til individuel 

indskydning og skydetræning på riffelbaner 
• nej 
• Forskellige kurser der dygtiggører jægere i 

faget. 
• Så gerne at man deltog mere aktivt, mod 

Danmarks Naturfredningsforening,  nogle er 
deres synspunkter bør man kæmpe imod 

• Nej 
• Nej 
• Flere markprøver 
• Jeg kunne ønske mig et forbund der rustede 

mig bedre i love og regler så jeg undgik at 
bryde en lov fordi jeg ikke vidste den var 
ændret. Mange nye love og regler skal man 
selv søge og der “tabes” mange på gulvet. 
En skrivelse tilsendt med nye regler eller 
ændringer var måske en mulighed. 

• nej 
• Mej 
• Nej. 
• Mindre reklame mere jagt relaligste 

oplysninger med vildt pleje moboskal  ved 
rørene jagt /ikke jærger 

• Flere positive artikler om jagt generelt i 
medierne som modvægt til alle de negative 
ting som dem som ikke kan lide jagt 
kommer med. 

• Nej. 
• At kunne læse medlemsbladet på nettet 

uden at få det tilsendt, det er spild af 
ressourser. 

• Nej dækker mit behov 
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• Mere aktiv holdning til fastholdelsen af 
våbenejerskab i Danmark 

• Nej 
• Nej 
• nej 
• Nej 
• Nej 
• Nej 
• Mere hjælp til nyjæger om hvordan man 

kommer på jagt 
• flere kurser som er våben og skyde 

relateret 
• Tror jeg ikke 
• ja bladet mangler køb-salg af jagtvåben 

som i gamle dage 
• Nej 
• Nej 
• Arrangementer - eller måske tydligere 

reklame for arrangementer - som er til de 
medlemmer, der ikke lige er 
foreningsaktive 

• Nej 
• Nej 
• Nej 
• ved ikke 
• ? 
• Tilbud 
• Lettere adgang til de lokale foreninger, og 

større indsigt over hvad de rent faktisk 
foretager sig. 

• Egentlig ikke 
• nej 
• nej 
• Nej 
• Nej 
• Nej ikke lige pt. 
• Kan ikke lige komme på noget 
• nej 
• Flere kursus tilbud på Sjælland 
• Mere medlemsjagt 
• Nej 
• Jeg savner mere effektivt lobby-arbejde fra 

DJ der kan påvirke lovgiverne, så vi ikke 
gang på gang får endnu en stramning af 
våbenloven, hver gang der sker et eller 
andet forfærdeligt ude i verden.  
 
Jeg ønsker mere effektivt 
kommunikationsarbejde fra DJ ifm. sager 
der har været fremme i offentligheden når 
der fx er skyderier i bandemiljøet, m.v. så 
har der flere gange været udtalelser fra 
politi (Kim Kliver, fx) og politikere som 
enten antyder eller direkte påstår, at 
våbnene kommer fra danske jægere og 
sportsskytter, hvilket så ofte fører til 

stramninger. Sådanne udtalelser ønsker jeg 
skal manes til jorden prompte af DJ og 
dette skal gøres offentligt og med fuld 
fanfare, så vi får sendt et signal om, at den 
slags vil vi ike have hængende på os. 

• Nej 
• nej 
• Nej 
• Nej 
• Nej det syntes jeg ikke 
• lydhøre 
• Nej 
• nej. 
• Kurser er *ALT* for dyre. 
• Nej 
• Nej 
• Måske lidt flere test af nyt grej 
• Nej, ikke for nuværende 
• Nej 
• Ja. I skal arbejde for at vor jagtforsikring 

og jagt tegn gælder i f.eks Tyskland og 
andre jagtlande som vi jægere drager til. 
Ireterende og spild af tid og penge at man 
skal tegne ekstra tyske forsikring og på 
rådhuset i Flensborg for at gå på jagt i 
Tyskland. 

• DJ burde efterleve egne vedtægter, og 
ikke, hvad der passer til egen vinding 

• Ikke lige umiddelbart. 
• Nej - det har jeg ikke 
• Nej 
• At der drives politik med jagt og forvaltning 

for øje og ikke med medlemstal for øje - 
som det tydeligvis er tilfældet lige nu... 

• Det synes jeg ikke. Det skulle lige være 
duejagttid lidt før 

• nej 
• Nej 
• Nej 
• Ikke umiddelbart 
• Ikke umiddelbart noget.... 
• Adgang til mere viden og kursusaktivet 
• nej 
• Nej det har je g ikke 
• Nej 
• Juridisk 
• det kan jeg ikke lige komme i tanke om. 
• Ikke altid enig i den politik der føres på 

visse områder. 
• nej 
• ikke pt. 
• Nej 
• Nej - der er god information 
• Nej faktisk ikke 
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• Jeg kunne godt tænke mig at der blev holdt 
nogle foredrag om hunde problemer både 
med hensyn til adfærd samt problem hunde 

• At i arbejder mere for den "lille" mand i 
stedet for de store godsejere.  
Bl.a. at vi får lige så meget adgang til jagt 
på de store hjorte. 

• Ja som pensionist mener jeg at 
medlemskabet er alt for dyrt 

• Pas 
• Silkeborg jagtforening 
• Ikke pt. 
• Interview med jægeren der har et lille 

areal og får det bedste ud af dette 
• Nej. 
• Nej 
• Nej 
• Nej 
• Giv alle pensionister rabat 
• Nej. 
• Nej 
• nej 
• Nej det tror jeg ikke 
• Alt bliver stor set udfyldt. Evt. lidt mere 

om vildtpleje og bæredygtig jagt. 
• Kunne godt bruge mere synlig fokus på 

arbejdet med at få natoptik lovliggjort og 
at få våbentilladelser på plastikkort istedet 
for papir 

• Nej 
• Ja... 
• nej 
• nej 
• Nej 
• Nej 
• Jeg ønsker at forbundet og de underlagte 

vildtgrupper afspejler medlemmerne og 
ikke de største jordejere.  
Jeg ønsker at vi får flere medlemmer. 
Dette kan gøres ved at genindføre 
senior/pensionist priser for medlemskab, 
med den stigende mængde ældre i 
samfundet vil der blive flere der melder sig 
ud af stram økonomi som pensionist, og jeg 
har enddamindst 30 år til min pension. 
Jeg ønsker at de kurser der udbydes 
kommer ned i pris. Der var et hundekursus 
jeg egentligt gerne ville have været på, 
men det kostede vist 1000kr for 5-6 timer. 
Der var plads til 20 deltagere så en pris på 
20000 for to undervisere, det føles som en 
pengemaskine. 

• Nej 
• Anden struktur i ledelsen 
• Nej. 
• Nej 

• næh. 
• Nej. 
• Nej 
• nej 
• Foreningsbladet leveret ved døren, eller i 

postkassen hver gang, og ikke som nogle 
måneder ca 500 m fra min bolig 

• Nej. 
• Nej. 
• Bedre udnyttelse af pengene de forskellige 

jæger indbetaler som skal gå til natur og 
jagt i hele landet og ikke bare Kalø. En 
årlig feltskydning så nye riffel jæger kan 
komme ud og få 48 skud på en feltskydning 
og lærer at kende sine begrænsninger med 
riffel 

• Nej, er godt tilfreds især med medlems 
bladet . 

• Forsøgte forgæves om hjælp i 
jægerforbundet vedr. mistanke om 
ulovlig/omfattende opsætning af vildthegn 
-Rye Nørreskov - hvor vildtets frie 
bevægelighed stort set er forhindret 
overalt. 

• Faktisk nej 
• IKE pt. 
• Nej 
• Mangler mere udbredt lokalt stof flere 

artikler fra alle regioner 
• Pt bliver alle mine ønsker opfyldte 
• Flere lokale aktiviteter, samt et jagtblad 

skrevet af jægere for jægere.Lige nu er der 
alt for meget løftet pegefinger og artikler 
skrevet af de professionelle tordenskjolds 
soldater! - Bedre synligheder af foreningens 
rygrad, nemlig medlemmerne. 

• Jeg tror egentlig at forbundet tilbyder en 
række services, som min forening med 
fordel kunne drage nytte af men jeg har 
ikke et specifikt område, hvor jeg synes i 
forsømmer at levere på 

• nej 
• ikke pt. 
• Flere medlemsfordele 
• I burde tilbyde jagtforeninger udannelse 

som indstruktør på skydebanerne så vi får 
en ens holdning til våben sikkerhed og 
skydeevne 

• Nej 
• Ja.. 

Det er ærgerligt og useriøst at DJ ikke tør 
stå fast ved faglig viden,fx at der arbejdes 
imod arealbegrænsning vedr kronhjort. 
Ville være lettende hvis en så stærk 
organisation turde stå ved hvad der er 
bedst for vildtet og ikke hvad der er flest 
menige stemmer i. Samtidig finder jeg 
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sloganet useriøst, mest jagt og natur... 
eftersom mest jagt ikke altid er det rette 
at efterstræbe. 

• Nej 
• Nej 
• Nej 
• Mere info at finde på hjemmesiden om 

våben typer, jagt tips, info om dyr og 
fugle.. 
 
Mere uddybende end nu. 
Der er ikke noget at finde omkring 
salonriffel fx.. 

• Har meldt mig ud 
• Nej 
• Nej 
• Nej 
• Nej 
• Hjælp de små ikke kun de stor 
• Nej 
• Nej det tror jeg ikke. 
• Nej.. 
• nej 
• Nej 
• Mere hjælp til mårhunde/vaskebjørne 

bekæmpelse .. kurser og økonomisk hjælp 
• Nej 
• ved ikke 
• ... 
• Jeg synes man taler for lidt for ensrettede 

regler mht. afskydning af krondyr. Og så 
mange forskellige regler rundt geografisk i 
Danmark. 

• For lidt fokus på dem med små arealer 
• nej 
• Ja - mere direkte nærvær med den enkelte 

forening. 
Og kurser der er meget mere direkte til 
brug i den enkelte forening. Mange tær feks 
ikke tage et job som kasserer i en forening, 
fordi de ikke ved hvordan det skal gribes 
an. Så hvis man kom på et kursus i hvordan 
det skal laves, ville det være nemt.  
Det samme med de sociale medier - hvad 
kan de og præcis hvordan bruges de ? Så 
helt ind til benet hvordan man gør, og ikke 
så meget om de overordnede linier. 

• Nej 
• At man begynder at lytte til jægere med en 

anden mening end en selv 
• Nej 
• Nej 
• Nej ikke pt. 
• Nej 
• Er lige blevet medlem og er godt tilfreds 

• Kunne godt ønske flere anmeldelser. 
Bla . Bøger  
Samt flere jagt fortællinger/historier 

• Nej 
• Nej 
• nej 
• nææ ik` sådan lige her og nu. 
• Nej 
• Nej 
• nej 
• nej 
• Jeg bruger det ikke så meget pt. 

Jeg er lige flyttet til Sverige grundet en 
udstationering med familien, så deltager 
kun i mine egne jagter det næste års tid. 
Jeg skrev for at spørge lidt ind til mit 
jagttegn i DK da jeg flyttede til Sverige, 
men det var der ingen hjælp til, der skulle 
jeg have fat i naturstyrelsen. Synes jeg er 
lidt mærkeligt, da jeg også betaler for 
rådgivning, hvis jægerforbundet ikke ved 
det, hvem gør så. 

• Nej ikke umiddelbart. 
• Nej 
• Jeg mener at jeg på et tidspunkt lidt 

tilbage i tiden spurgte på hvad DJ havde 
tænkt omkring jagthornsnoder osv. i den 
nye APP.  
 
Det vil gøre livet besværligt for 
hornblæsere, og måske hornundervisere 
især hvis der ikke kommer noget der som 
min. matcher det kendte fra den gamle 
APP. 
 
Og hvad mangler jeg så lige nu? 
 
Et autosvar på at jeg har henvendt mig. 

• Kunne godt tænke mig at man indfører et 
medlemskab for pensionister, er selv 
folkepensionist, og synes egentlig at 
kontingentet er stort, så stort jeg på et 
tidspunkt kan risikerer at måtte melde mig 
ud på grund af den høje pris. 

• Ikke i væsentlig grad 
• Egentlig ikke 
• ?? 
• Nej 
• Nej 
• Et mere målrettet og etableret medlemsnet 

(websitet). Det kunne skræddersyes og 
medlemmet kunne måske i en indlede 
opsætning af sin profil, vinge særlige 
interesseområder af, og dermed få 
målrettet indhold på sin opstartsside. 
Bedre orientering om kursus man kan under 
DJ. 
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• Nej! 
• Kunne godt tænke mig kurser, jagter eller 

arrrangementer som var mere målrettede 
til jægere som ikke har bedrevet så meget 
jagt, men har måske haft jagttegn i mange 
år.  Mange arrangementer er for 
"nyjægere", men man er vel også en slags 
"nyjæger" , hvis man har haft jagttegn i 
mange år, men først de senere år er 
begyndt at udøve jagten mere. Det er 
ligeså svært at "komme igang med jagten 
og kontakterne igen hvis man har været på 
"standby" i mange år, som hvis man var 
"nyjæger" 

• nej 
• reel værdi, fx rabat - gode tilbud 
• Nej 
• Mhs til kurser 

Man ønsker bedre skytter/jæger i DK og 
bedre/flere instruktører til at uddanne 
disse ny jæger og “gamle nisser” 
 
Så, undre det mig hvorfor alle kursuser 
Skal koste mere end hvad en almindelig 
dansk hustand har til mad om måneden. 
 
Det burde være gratis at efteruddanne og 
dygtiggøre folk inden for egne rækker og 
som har interesse i at nedbringe 
anskydninger/træffer og hjælpe de nye 
som folk med interesse for jagt skydning. 
 
Er selv flugtskydnings / riffel instruktør 
instruktører og vil meget hjælpe men vil 
også gerne havde mere vide og lærer 
For at vi kan holde fat i de unge som skal 
overtage skal det være interesant at 
hjælpe  
Andre og ikke mindst “billigt” de fleste 
arbejder gratis og kun med interesse.. 
Ved godt nogen får deres foreningen til at 
betale ikke alle har den mulighed  
Så, hjælp jer selv og hjælp alle jæger/ 
skytter...  
 
knæg & bræk 
Frank 
 
 
PS : har (9 instruktør) i vores forening hvis 
alle skal efteruddannes koster det hele 
kasse beholdningen 
 
Ønsker svar tilbage på ovenstående 
Fppedersen@hotmail.com 

• nej 
• Der er rigelig med annoncer 

• nej 
• 1.Ønsker at vi fokuserede på at få nemmere 

og hurtigere våbentilladelse. Det er 
simpelthen for gammeldags i dag.  
2. Hvor er der i dag en stærk og ikke 
mindst tung råvildt bestand. Faldende vægt 
og ringere dyr. Hvorfor. 

• Ikke p.t. 
• Nej 
• Rabatordinger til Jagtudstyr?? -:) 
•  
• nej 
• Nej 
• Mere hjælp til lokalforening til at få noget 

aktivt jagt som ikke er dyrt 
• Nej 
• Ja 
• Flere medlems fordele 
• Nej 
• Jeg kunne ønske mig rabatter til forskellige 

jagtbutikker.  
 
Muligheden for at komme på 
riffelskydningskutsus. Hvor man lærer 
skydestillinger osv. 

• Nej 
• Ville ønske, at der var meget mere fokus på 

den gamle danske jagt. Dvs. f.eks. jagt på 
småvildt, kragejagt, rævejagt, havjagt og 
jagt på agerhøns for stående hund.  
 
Pt. drejer det sig for meget om kronvildt 
samt råbukke til nyjægere. 
 
Der skal være større fokus på 
nødvendigheden af dygtige hunde. Og gøres 
mere for at sikre god træning af både 
førere og hunde. Gode hunde kommer ikke 
af sig selv - nogen skal gide at træne dem, 
afholde prøver, etc. 

• NEJ 
• Nej 
• Nej 
• nej! 
• Det synes jeg ikke, nej 
• Nej 
• nej 
• Ved ikke - det er ikke tydeligt for mig og 

hvad der er af fordele ved mit medlemskab 
• Nej 
• Ikke umiddelbart 
• Ingen aktuelle kommentarer. 
• Nej, jeg er OK. 
• Ja. 

Det ville være fantastisk at kunne fra 
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vælge bladet jæger. Og få et billiger 
kontingent. 

• Runde fødselsdage-sølv-guldbryllup 
Gives der til nogle medlemmer ikke alle 

• Næ 
• En forklaring på hvorfor Dansk natur 

frednings forening og dansk ornitologisk 
forening stadig får del af jagttegns 
midlerne, når de ikke yder noget til 
mårhunde bekæmpelsen. 

• Fra 1.1.2020 en god app hvor man løbende 
kan tage en jagtprøve. Det er den 
fundamentale viden som jæger, man bør 
have mulighed for at holde ved lige. 
Medlemskabet er halvdyrt, så det må være 
et must. 

• Nej 
• Nej 
• Mere sammenhold og mere ro. 
• Ikke pt 
• Ikke lige nu. 
• Nej ikke sådan præciserbart 
• Jeg kunne godt tænke mig at DJF gjorde 

noget mere for vores rådyr bestand, det er 
fuldstændig tåbelig vi om foråret skyder 
vores bedste bukke, med det til følge at 
det er de små og dårlige der går i avl, 
samtidig må vi skyde råer den 1/10, der 
bliver skudt mange råer fra deres lam, som 
så bliver alt for små og sølle. De to ting er 
skyld i vi i flere områder ser dårligere 
bestande 

• nej 
• Jeg synes der er for meget fokus på jagt 

der koster mange penge! Artikler, 
jagtrejser, reklamer, våben og alt hvad der 
vedrører jagt. Jeg kunne godt tænke mig at 
man giver mere plads til “fattigrøvsjagt” og 
jægere. 
Jeg oplever mange gode jægere med sunde 
holdninger der nok føler sig lidt 
“tilsidesat”, da de ikke er på fine 
jagtrejser og har råd til et komplet 
våbensortiment. Jeg tror vi alle skal passe 
på at jagten ikke kommer til at dreje sig 
om indpakningen men om indholdet. Det 
gode selvskab og de gode jagtdyder. Der 
skal være plads til et par cowboybukser og 
og et billigt gevær. Jægeren kan være af 
fineste kvalitet inden i. 

• Kurser i mit nærområde 
• Nu er jeg mere interesseret i teknik og 

våben end i jagt og trofæer, så lidt bere i 
den retning. 
Eksempelvis har man i FDM "Motorbladet" 
prøvekørsler af biler og tekniske artikler 
omkring motorer og andet til biler hørende, 

og ikke kun artikler om folk som har kørt et 
eller andet sted hen. 

• NEJ 
• Nej 
• Nej 
• Nej 
• Nej 
• Nej. 
• Nej 
• Kunne godt tænke mere indflydelse for 

menig mand på hjortejagten. 
• mer åben hed fra forbundet 
• Ikke pt. 
• nej. 
• Nej 
• mere information om geværer 
• nej 
• Nej 
• At få mere indflydelse 
• nej 
• Nejv 
• nej 
• ikke lige pt. 
• Næsten 
• Nej! 
• Et medlem, er lig med et en stemme. 

Måske nogle af de gamle bestyrelses 
medlemmer overvejer hvornår de har 
overskredet sidste salgsdato - måske denne 
opfordring skulle komme direkte fra 
toppen. 
Det virker som en lukket "inderkreds" hvor 
det er meget svært at komme ind :-( 

• Ja at man snart vogter op og sænker   
Prisen for ælder fra 65 år alder 
Jeg har været med i 50 år ubrudt 

• Nej 
• - 
• Nej 
• Ja  

Det kan ikke være rigtig at fornuftige 
mennesker ikke kan se at den måde vi 
driver jagt på vores hjorte og råvildt er 
fuldstændig tåbelig man skulle ikke tro at 
dem der sider i Danmarks jægerforbund 
nogen sinde ser dyrefilm så ville de lægge 
mærke til at det er de stærkeste der får 
lov til at parre og vider før bestanden og 
ikke som idag hvor det er hvad der er 
tilbage der parrer . Så noget af det vil 
kalder råvildt syge er jæger syge først må 
vi skyde buk før parring og der efter skyde 
rå fra lam 1/10 så det er ikke så sært at 
der er problemer nogle steder.Lav jagt 
tider så de kan bliver færdig med at parre 
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før vi skyder handyr og vendt med at skyde 
hun dyr til 1/11 

• Synes f.eks. Man skulle kigge lidt på de 
rabatordninger der er. 

• nej 
• nej - egl. ikke. Jeg er medlem for at støtte 

jagtsagen. Og for at få bladet. Jeg bruger 
ikke den lokale jagtforening, som jeg er 
medlem gennem, men har selv min jagt og 
mit terræn  at pleje 

• Nej 
• NEJ 
• nej 
• Nej 
• Nej 
• nej 
• Nej 
• nej 
• Flere fælles arrangementer og kurser (el. 

bedre orientering om udbuddet :-) 
• Mere om jagt i Danmark 

Konkurrencer 
• Ikke rigtig 
• Nej 
• De kommer godt rundt om tingende 
• nej 
• Ja at annoncerne fra Jæger til Jæger, hvor 

man kunne annoncere med hundehvalpe 
bl.a, kunne genopstå. 

• Nei 
• Mere jagt og mindre politisk vrøvl 
• At DJ vil få mere gennemslagskraft 
• Jeg mener der er et problem med 

manglende repræsentativt demokrati i den 
nuværende struktur. 
Som privatperson er jeg godt tilfreds og har 
meget glæde af mit medlemskab af den 
lokale jagtforening. 

• Nej. 
• Nej. 
• At få beskyttelse fra de små fejle man lave  

For x . At købe en lille kniv på nettet så 
koster det jagt tegn  
Det er uretfærdighed syns jeg 

• Ja 
• vil gerne slippe for jagt bladet 
• Ikke pt lige nu 
• Ikke endnu.. 
• nej 
• Køb og salg 
• Nej 
• Nej 
• Der kunne godt gøres mere for at profilere 

jægerne på internettet. Det er f.eks. 
sjældent, at jeg ser referencer/reklamer 

for Jægerforbundet og jeres hjemmeside 
på nettet. 

• Nej 
• Nej 
• Nej 
• Mange af kurserne bliver kun udbudt i 

Jylland. 
• nej 
• Oplysning om transport af jagt våben til og 

fra udland 
• måske skulle vi til at se lidt mere på hvad 

vi skal gøre ved de uønskede indviasive  
arter, her tænker jeg bl.a. vildsvin for de 
kommer og vi kan ikke undgå at de 
kommer, så er der jo også flere fuglearter 
der er kommet Nielgås, mårhunde som vi 
gør et kæmpe arbejde for allerede nu, men 
vi kom nok for sent i gang. Så vi skal nok til 
at være lidt mere fremme i skoene, og 
hvad er vores holdning til ulvene skal de 
bare have lov til at være der og brede sig 
eller skal der være en fornuftig regulering, 
så vi ikke får en gentagelse af de 
afskydning der blev gjort i ren selvtægt? 

• Ja. 
Der mangler personer og midler til at samle 
jægerne så der skabes et bedre fællesskab, 
og skabe en større forståelse og 
nødvendighed for større samhørighed. 
Gør uenighederne mere synlig og spørg 
medlemmerne til råds, jeg er ikke 
ubekendt med den gruppe som på FB 
direkte modarbejder DJ,her bør vi være 
bedre rustet til at modstå den 
undergravende virksomhed. 

• Eventuelt tilbud/lodtrækning om 
reguleringsjagt i statsskove for almenelige 
jæger og at man ikke skal være fin og 
fornem for at komme i betragtning. Nogen 
gange kan det godt gå for meget op i 
penge!!! 

• Større rabatter på f.eks kvalitetstøj og 
andet 

• ja at man se tingene på fra flere sider. 
• Nej 
• måske lidt mere om hunde og træning 
• Nej 
• ikke umiddelbart 
• Ja som før omtalt kæmpe for at Danske 

jægere skal være medlemmer 
• Ved det ikke 
• ved ikke 
• alsidighed 
• Nej 
• ??? 
• Nej ikke lige nu 
• Næ 
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• Mulighed for at deltage i jagter arrangeret 
af DJ 

• nej 
• Nej fordi på nuværende tidspunkt bruger 

jeg hverken det eller jagtforeningen aktivt 
• Nej 
• Ved ikke 
• Nej 
• Nej 
• Nej 
• nej tilfreds 
• Det er besværligt at hente oplysninger på 

reguleringsregler 
• Et billigere medlemskab, 
• som regulerings jærger at få mer support 

med streamer m.m 
• Nej 
• Flere jagt muligheder 
• En mere generel gennemsigtighed for alle 

medlemmerne 
• Bedre lokal hjemmeside 
• Nej 
• Lidt mere om bue jagt og udstyr måske og 

lidt færre reklamer, så sidder den lige i 
skabet 

• Kunne godt tænke mig noget mere 
uddybende  info om hvordan og Hvad man 
gør for jagten og jægerne og Hvad man er 
op imod 

• Ny jagtfaglig chef 
• Der er for meget manipulation med artikler 

om jagt på Dåvildt og ikke mindst kronvildt 
- i stedet for alle de velmenende tiltag om 
begrænsning og arealberegner  - stop 
brunst jagten - hvorfor tillades brunstjagt 
på dåhjort og kronvildt - kødet er stort set 
uspiseligt at hjorte i brunst er ingen kunst - 
så store hjorte stop brunstjagt og lade 
være med at please godserne - stop hetzen 
mod den almindelige landmand - 

• Det ville være rart hvis man mere frit 
kunne transporterer sine våben, uden at 
skulle føle sig som kriminel. 
syntes det er lidt utroligt, at vi er så mange 
som skal indordne sig, på grund af få 
kriminelle. 

• Hårdere forhandlinger omkring jagttider 
• Større økonomiske fordele ved kurser i 

forbundet 
• Ikke lige umiddelbart 
• Kunne godt ønske at kontingentet var lidt 

lavere da jeg ikke er jæger, men kun 
deltager på jagthorn. 

• Jeg ville gerne med på jagt, så jeg kan se 
hvordan det foregår, og mærke ånden. 
Én ting jeg virkelig har savnet svaret på er. 

Hvad koster det at gå på jagt, hvis jeg 
skyder en fasan, hvad skal jeg så give for at 
få den med hjem i fryseren, det er et 
spørgsmål, der er utroligt svært at få et 
svar på 

• Der er for få tilbud. Så mange flere tilbud 
til nyjægere. Gider ikke være medlem hvis 
det kun handler om at få et "magasin" at 
læse i. 

• At der var mere eksklusivitet. Fordele rabat 
m.v 

• Det ville være på sin plads at kunne nøjes 
med at være medlem af en lokal forening, 
og dermed kunne slippe lidt billigere i 
kontigent, og ikke støtte tiltag som f eks 
Kalø projektet. 
Det er helt ude i hampen at flytte D J Fs 
hovedsæde VÆK fra magtens centrum, 
altså væk fra Kbh.. 

• nej 
• Nej. 
• Nej 
• At div rabatter blev tilknyttet ens 

betalingskort så man ikke skal klippe noget 
ud eller huske noget 

• Et jagtblad med mere litteratur og gode 
historier , fortællinger fra de mange 
nimroder som har præget jagten som 
tradition og som har beskrevet disse . Og så 
mindre krudt og kugler ! 

• Nej ikke umiddelbart 
• nej 
• På nuværende tidspunkt - nej. 
• nej 
• Mere fokus på biodiversitet og på etablering 

af naturområder, skovområder. Skabe og 
påvirker beslutningstagere med hensyn til 
mere sammenhæng af naturområder i 
Danmark. 

• Ønsker mere faglig debat om skydning og 
krav til jægere generelt. 

• Nej 
• Nej 
• flere jagt historie fra indland og udland.  

mere info til folk om udnyttelse af vildtet 
hvordan man tilbereder får lært folk og 
spise mere vildt 

• Ja. En mere tydelig rolle i debatten 
• Jeg har et stort ønske om at der kan findes 

et bedre bevis på at man har bæretilladelse 
når man ikke har jagttegn, det kunne være 
på mit medlems kort 

• ikke noget jeg ikke selv kunne gøre noget 
ved 

• Jeg vil ønske at DJ får udarbejdet et 
regnskabsprogram, jeg ved det tidligere har 
været på tale. 
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• Min far var jæger og fik jagttegn som 16 
åri( 1964 ) 

• det koster for meget 
burde være flere artikler om lovfortolkning 

• jeg ønsker flere medlemskollegaer 
• Nej 
• Mulighed for mere fællesjagt. Ikke at det 

skal være gratis. Men der må være nogle 
danske statsskove og egne, som man skulle 
kunne skrive sig op til. 

• Pt. har jeg svært ved at se hvad det skulle 
være. Måske vil det være en forbedring, 
hvis det var muligt/lettere at gå ind I og ud 
af bestyrelsesarbejde. Det er fx. lang tid at 
tegne sig for 4 år som jægerrådsformand. 
Måske en ny struktur kunne imødekomme 
dette ønske. 

• Super god for jæger 
• Nej 
• At skydebaner er samme pris bare men er 

medlem et sted  
At der bliver gjort mere ud af forvaltning af 
afskydning af bukke især ( ingen unge 
bukke) 
At der bliver meget mere fokus på 
afskydning af sort-fugle( kæmpe problem) 

• Nej 
• at Bladet Jærger har mere focus på jagt i 

den Danske fauna, og Måske besæg i de 
danske jagt butikker for at give disse lidt 
gratis pr. 

• Nej 
• Pt ingen ønsker, er stadig meget ny 
• Nej 
• Næ 
• nej 
• Mere lokalt synligt 
• nej 
• lige pt. nok noget kursus i håndværktøj, jeg 

er begyndt at bygge knive og sy læder. 
• Mere praktisk information og råd 
• Lokalt netværk / aktiviteter.. 
• Nej 
• nej ikke lige på 
• Nej 
• Det må gerne være mere synligt hvad der 

er af aktiviteter omkring jagthorn på jeres 
hjemmeside, man skal virkelig grave dybt 
for at finde noder osv 

• nej 
• nej 
• Lidt mere med test af grej mv 
• Pas 
• Nej 
• Mere jagttid 
• Ja viden hvor man får jagt 

• Nej 
• Ville gerne der var lidt mere test af rifler 

os amunition, 
• Ikke lige nu 
• Nej 
• jeg mener at der kan gøres meget mere for 

at tydeliggøre behovet for at deltage i 
klimapolitiske tiltag. det er vigtigt at 
Danske jægere går forrest i profileringen af 
bæredygtig jagt, også når vi tænker miljø 
og reduktion af C02. 
Jeg tænker også at der skal være større 
fokus på uddannelsen af jægere. emner er 
skydetræning, biodiversitet, bedre 
forvaltning af bestande, hvad kan jeg 
forvente af min jagtudlejer og hvad er min 
ret i den forbindelse osv. 

• nej 
• Ikke umiddelbart. 
• Jeg kunne ønske at der blev nogle mere 

ensartede regler for jagt på klovbærende 
vildt. 
Alle de forskellige Jagttider fra sted til sted 
kan være vanskeligt alt efter hvor man bor 
og går på jagt. 

• Opgraderings kursus på nye arter i dk, til 
alle os med gammelt jagttegn (burde være 
et krav) Mårhund, ulv, nye fredede arter 
osv. 

• Nej 
• ? 
• Nej. 
• nej 
• Nej 
• håber at DJ vil holde hånden lidt mere over 

den " Lille " jæger og give godser og 
herregårde lidt mere modspil, så alle 
herregårds skytter ikke bare kan sætte 
dagsordenen på jagten, især på større 
klovbærende vildt. 

• Nej 
• nej 
• Forbundet er ikke så gode til stå frem i 

dagspressen og komme med klare 
udmeldinger. Virker mere som om at de er i 
konstant forsvarsposision. 

• nej 
• NEJ 
• Holdmesterskab i Udvidet Apportering. Det 

er en katastrofe som det er nu. 
• Nej 
• Ja lidt flere oplysninger omkring 

særfredning. 
• nej 
• Nej 
• Nej 
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• Ingen erkendte. 
• nej 
• Mere fokus på jagthunden 
• 1.Bedre elektronisk blad/magasin. 

2. Mere opsøgende unddoms 
arbejde/aktiviteter. 

• Nej 
• For dyrt 
• En reform af DJ 
• Flere spændende kurser 
• Nej ikke lige nu. 
• Ja, jeg får ikke læst jagtbladet, pga tid. 

 ville ønske det kunne fås som podcast/ 
lydbog. Så kunne få viden imens jeg kører 
eller slår græs. 
Gerne med forskellige temaer som revir 
pleje, udsætning. så man kan dygtige og 
ikke blive ved med at gøre som vi plejer. 
Lidt som jeres Youtube kanal. 

• nej 
• JA! Der bør indføres en lavere betaling for 

folkepensionister! 
• Nej, det synes jeg ikke. 
• Nej 
• Mere om vi almindelige jægere, der ikke 

tager på storvildsjagt. Men bliver i det 
lokale miljø. 

• Næe 
• Nej 
• Da Danmarks jægerforbund har det største 

medlems tal i forhold til dof og andre burde 
man brugesit overtal bedre 

• At de lokale foreninger står stærkere. På 
den måde får man flere med 

• Nej 
• Ja lidt. Ønsker mere om aktiviteten og DJ's 

tilskud til mere jagt i mit område. 
• Ikke specielt, jeg har stor glæde af 

medlemskabet og har deltaget i flere kurser 
og er meget aktiv som riffelinstruktør. 
Men måske kunne jeg godt ønske mig mere 
fokus på arbejdet med våbenlovgivning 

• ingen umiddelbare 
• Nej. 
• Helt kontinuerlig modtagelse af 

medlemsbladet. Det kan være temmelig 
sporadisk hvile mdr. vi modtager det!?!?! 

• Et medlem, en stemme ved valg. 
• næh 
• Nej ikke hvad lige hvad jeg ved af 
• ?? 
• nej 
• måake nolge mee klae holdninger til nogen 

områder 
• Nej 
• Nej, er godt tilfreds. 

• Ja, kom med på jorden igen, i befinder Jer 
på et plan hvor i kun vil please 
ydermedlemmerne, i glemmer jeres 
bandemedlemmer. Og jeres bukken og 
skraben for politikerne er helt til grin, både 
lokalt og regionalt samt europæisk. 

• Nej 
• ?? 
• Nej 
• Flere aktiviteter 
• Ved ikke 
• Nej ikke p.t. 
• kunne godt bruge en afstandsmåler i jæger 

app,en kort med skudafstand på 
• Nej.! 
• Mere indflydelse på forbundet's top i gøren 

og laden 
• nej 
• Nej 
• måske noget mere viden i emnerne, jagt 

teknik - skydning - 
• Jeg ville ønske at der kom tydlige 

oplysninger om, hvor der er jagt (hvor 
kvinder er velkommen) og vigtigst, hvor det 
er muligt at kunne låne udstyr under jagt, 
da det er svær hobby at have uden 
mulighed for at eje våbenskab. 

• Lavere pris for pensionister. 
• nej 
• Jeg mener det helt samfundsmæssigt at det 

kritisabelt at man pr automatik fremstiller 
og fremsender bladet jæger. Kæmpe 
resurse der bliver spildt. 

• Nej 
• Nej. 
• nej 
• Nej 
• Nej 
• at DJF er mere aktiv omkring mårhunde 

problemet. F.eks. regulering med termisk 
optik 

• nej 
• DJ er, generelt, alt for dårlige til at 

fortælle omverdenen om hvad de laver. Det 
gør det svært at lave positiv PR for 
foreningen. 

• Ja, jeg kan ikke finde nogen foreninger, der 
har præcis samme interesseområder som 
mig, og som ikke nødvendigvis er geografisk 
forankret. 

• Nej 
• At man presser mere på for at få lovlig 

gjort natkikkert, til bekæmpelse af 
mårhund 

• Nej 
• Nej 
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• Nej egentlig ikke, men kunne ind imellem 
godt tænke mig flere artikler, som ikke 
nødvendigvis kræver, at man har 
forhåndskendskab til et emne/kernepunkt, 
fx om den debat, der pt. Er om arealkrav. 

• Nej 
• Kunne ønske at DJ gik lidt mere i brechen 

for jagt på statens arealer, synes det er 
uretfærdig og for dyrt, det er trods alt , i 
en vis udstrækning jægerne der har betalt 
for disse arealer. 

• Nej. 
• Nej 
• Nej 
• måske lidt flere åbenhus  dage hvor man 

bare kan komme på Kalø. 
• En mere ensartet politik/jagtlov for 

krondyr, det stikker helt af med de mange 
forskelle der er på landsplan. 

• Vi burde have jagttid på Grævling eller 
regulering. 

• Mangler artikler i “Jæger”!om jagt i 
Danmark. 

• Nej ! 
• nej 
• nej ikke på daværende tidspunkt 
• Et mindre jagtblad, 150 sider hver mdr 

bliver bare for meget 
• Nej 
• Nej 
• Nej 
• mere åben få at vide hvad i gør direkte for 

medlemmer og ikke bare nogen ser eller 
høre om 

• Nej 
• jagttider 
• Nej 
• Jeg føler ikke at forbundet vare tager de 

små alm. Jægeres interesser særlig godt. 
• Nej jeg synes der bliver arbejdet godt af 

forbundet med de problemer som opstår. 
• Nej 
• nej 
• Nej 
• Angående miljø spørgsmål kunne vi godt 

være mere proaktive 
• Nej 
• Jeg mener, DJ bør koncentrere sig om at 

tale jagtens og naturens sag fremfor at lave 
events og udlejning på Kalø.  
Der kunne også arbejdes mere med 
synliggørelsen af reelle "medlemsfordele", 
så flere bakker op. 

• Flere visioner om at udvikle jagten 
bæredygtigt. 

• Ja 

• nej, jeg mener ar Danmarks Jægerforbund 
går det godt. 

• Jeg ønsker at DJ tager beslutninger 
vedrørende jagttider for hjortevildt, i 
stedet for at overlade dette til 
hjortevildtgrupperne (Skovejerne og de 
velbjergede !!) ! 

• Intet egentlig 
• Større kampe politisk fo accept at jagt, og 

ikke så mange stramninger fra politiet i 
forhold til alverdens tilladelse (ostessagen, 
halvautomatiske våben, ikke prøveskydning 
af våben hos forhandlere, hvorfor skal vi 
stadig søge tilladelse til natkikkert til 
mårhund eller til lyddæmper). Problemer 
med alt for lange sagsbehandlingstider 
angående våbentilladelser hos politiet. 
mm. I tilgodeser jo heller ikke den lille 
mand med jeres hjortejagts politik. 

• mer skarp profil i debatter om miøljøansvar 
klare udmeldeiger havd mener DJ eks. 
debat omkring  ulve ikke for eller imod ulv 
men hvad kunne vi gøre, få en konstruktiv 
debat og vi som jæger respektere jagt 
loven uanset om man er enig eller uenig 
med loven 

• nej 
• Lovliggørelse af natkikkert til mårhund. 
• Mere jagt for dem uden en stor penge pung 
• Nej 
• Nej 
• At man som privat kan leje jeres shelter i 

Kalø. 
• nej 
• nej 
• Kunne godt tænke mig at man målretter 

flere skydekurser på skydebanen, for de 
som kunne have behov for det, men som 
ikke møder op på banen fordi de er flove 
over sig selv og deres kunnen. 

• Jeg vil gå til flere kurser vedr.  
Fx  
Garv et skind 
Foran hold på gåsen, fasan og and er det 
omkring en meter eller.. og jo det er også 
spørgsmål om afstand... 
 
Der udover vil det være godt hvis vi som 
medlem kunne få mulighed til en jagt som 
ikke koster alt for meget, 
men har nogle fra DJ til at vise hvordan 
mand skal gøre på de forskellige danske 
jagt former.  
Fx. jeg har ejet mit haglgevær siden i 
februar 2019. Jeg har haft jagttegn i 
Danmark i 8 år nu. Jeg har gået 1.gang på 
jagt, men er ikke ny jæger. 
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Hvilken muligheder har jeg så og hvor skal 
jeg hænde til at få hjælp. Det vil jeg gerne 
få at vide. 

• Nej 
• Nej. 
• Vi blev lovet poster på naturstyrelsens 

jagter for en 12-15 år siden. Det venter vi 
stadig på bliver indfriet. 

• mere steder hvor vi kan få rabatordninger 
• kan ikke komme i tanker om noget 
• Information - hvad sker der af udvikling og 

nyheder i landene omkring Danmark 
• Nej. 
• nej ikke rigtig 
• Nej 
• Senior aktiviteter 
• Nej 
• Mere hjælp til den enkelte jæger.  

Feks lyddæmper Tyskland ? Mindre besvær 
med og rejse rundt i Europa på jagt  
For mange jæger er jagten mere end kun 
og skyde kronvildt her hjemme. Det flytter 
fokus fra andet jagt. 

• Et ekstra blad jæger til min søn der bor på 
Island. Det er ikke muligt uden at han er 
fuld medlem 

• Næh 
• Jeg forstår ikke hvorfor jægerforbundet 

bakker op om jagt tid på fasanhønen helt 
frem til 31. januar. 
Jeg mener ikke vi har mange vilde fasaner 
og så dem gerne helt fredet i en treårig 
periode, således vi kan se om der er 
reproduktions muligheder. 
En fasanhøne i boksen lægger ingen æg. 

• ikke rigtigt 
• Neh 
• nej 
• nej 
• Synes det går godt. Kunne dog være en god 

ide at synliggøre de muligheder man har for 
tilskud mht. Tilskud til udstyr til regulering 
af Invasive arter. 

• nej 
• nej 
• nej ikke som sådan lidt mere hund 
• nej 
• Jeg mangler faglighed ift. igen at kunne 

opleve store markvildt bestande. Store dele 
af landbrugslandet er en gold ørken uden 
flora og fauna og indsatsen fra 
jægerforbundet for at ændre dette er slet 
ikke tilstrækkelig og mangler faglighed. 

• Ikke lige nu 
• at arbejde for at råvildt kun må skydes med 

riffel 

• Jeg er ikke imponeret over vores evne til at 
bidrage i samfundsdebatten. Alt for ofte 
står der en biolog eller dyrlæge fra fx DN 
eller DOF i medierne og udtaler sig om 
emner hvor vi / jægerne burde være 
repsrensenteret i stedet. 

• At Kuser ved beder fordelt i landet der er 
aldrig noget i Sønderjylland 

• Nej 
• Nej 
• Kan jeg ikke lige komme i tanke om. 
• Synes menigt medlem i en eller anden 

udstrækning skal have tilgang til nogle ag 
de jagter forbundet sidder på 

• Nej 
• Nej 
• Nej 
• flere kurser i div, jagt ting og hunde 

træning 
• nej 
• Ja ønsker en større indsats på at få et 

europæisk jagttegn så vi ikke behøver 
Dansk, Tysk og Svensk jagttegn. 

• Ikke pt 
• App med sol kalender fungerer ikke godt 
• Nedsat pris for folkepensionister 
• Nej. 
• Nej 
• Praktiske eksempler er altid godt. 
• flere aktivitet 
• Nej 
• Nej 
• En organisation der arbejder mere aktivt 

for at der ikke skal indføres flere 
stramninger fra politiet/Justitsministeriet, 
uden at det bliver bremset af DJ. Som 
f.eks. de stramninger som er blevet indført 
på semiauto rifler, uden at der er hjemmel 
i loven. 
En forening der arbejder for at få fjernet 
de gummiparagraffer der er i 
våbenlovgivning, ved f.eks semi-auto rifler, 
hvor tilladelse kun kan gives ved særlige 
behov.  
 
Eller at politiet ikke vil give tilladelse til 
mere end en semi-auto riffel 
(centraltændt).  
 
Eller at poitiet uden varsel ikke vil give 
tilladelse til Semi-auto rifler med mindre 
kaliber, end at de kan nedlægge et 
vildsvin. 

• nej 
• Nej ikke lige - selvom jeg har svært ved at 

forstå fordelingen af jagttider på kron - og 
dåvildt. 
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Hvorfor skulle vi i Aabenraa kommune 
afgive jagttid på dåvildt - for at andre 
kunne få kronvildt ? 

• Nej 
• Prisen er for høj. 
• Jeg kunne tænke mig, at forslaget til ny 

struktur i DJ vil medføre en kortere vej fra 
det menige medlem til hovedbestyrelsen - 
og valt til de forskellige instanser skete ved 
demokratiske valg og ikke ved "fremmøde". 

• nej 
• Større respekt om forbundet der kan 

påvirke og give mere jagt. F.eks. er det 
"vild natur" eller natur der giver flere vilde 
dyr vi ønsker? 

• Ja, mere jagttid og mindre regulering 
• Nej - ikke for nuværende 
• nej ikke lige noget jeg kan komme i tanke 

om 
• Dagsjagt på statens areal.skal organiceres 

gennem jægerforbundet. 
• Nei Bor i Norge og det er perfekt at 

mottage jagtbladet. 
• At JF var mere folkelig og IKKE kun for de 

rige og smukke 
• at blive hørt, og taget alvorligt. 
• der er formeget reklamme i bladet. 
• nej 
• Nej 
• nej 
• Nej 
• nej 
• Nej 
• nej 
• Nej 
• Ved ikke 
• Hvis vi kunne få de lokale foreninger mere 

på banen ville det absolut være et plus. 
• At man tænker fauna og natur før "mest 

mulig jagt" 
• Ville gerne at jagten på krondyr forblev 

som før ,med start første november i vores 
område.Der er for meget uro i for lang tid 

• nej 
• Nej 
• måske flere tilbud af kurser til alm. priser. 
• Duejagt, som i gamle dage fra 1. aug. Og fri 

regulering af husskader og krager, ræv, 
husmår og ilder 

• Kunne ønske mere fokus og info om jagt og 
våbenloven. F.eks. tage specifikke emner 
eller special områder inden for lovgivningen 
op. 

• Nej ikke pt 
• OPLYSNINGER OM EVT MEDLEMSFORDELE 
• Nej 

• Det bør ikke koste så meget 
• Nej 
• Et bedre blad. En bedre 

hjortevildtforvaltning. Ud med alle 
pamperne 

• Flere god tilbud 
• Ja , man kan ikke få svar på spørgsmål 

stillet både offentligt ( feks facebook ) 
eller direkte mail 

• Nej 
• Nej 
• Ja. Det korte af det lange er at i skal være 

mere pragmatiske og konsekvente hvad 
angår hjortevildtet. Det klarer i simpelthen 
for dårligt! Derudover skal der være en 
fladere organisationsstruktur. 
 
Jeg synes det er en skam at i bruger SÅ stor 
en del af jeres tid på det store hjortevildt. 
Selvom det er et vigtigt emne, har det 
taget overhånd. Prøv at tæl sammen hvor 
stor en del af jeres artikler der omhandler 
netop dette. Det er tid der går fra andre 
vigtige emner, som jeg ved i også bruger 
resurser på. For mig at se er det på grund 
af at i ikke vil give afkald på dele af 
jagttiden på hjortene, især brunstjagten. 
Hvis i skar hårdt ned i jagttiden på hjortene 
og lagde dem midt i sæsonen eks. kun 14 
dage i december, ville der umuligt kunne 
blive skudt for mange, tror jeg, ellers så 
fred da hjorte større en spids i en årrække. 
Vær konsekvente og gør det der er brug 
for, så vi ikke får trukket mere bureaukrati 
ned over hovedet, og så debatten kan falde 
på andre emner. 
 
I forhold til organisationsstrukturen så vil 
jeg foreslå at man kan bruge 
medlemsnettet til at afgive stemme til 
forskellige valg. 

• Nej 
• Nej entligt ikke 
• Nej. 
• jeg har en ide om at der godt kunne være 

et "light" medlemsskab for os der kun går 
meget lidt på jagt 5 - 10 timer på en hel 
sæson. Evt. kunne det være at man kun fik 
bladene i elektronisk form, så man sparer 
trykning og forsendelse. 

• Flere kurser i lokalområderne 
• Nej 
• Vildsvin... og ulv 
• Nej 
• nej 
• Flere aktiviteter for hundene - gerne flere 

prøver. Fx Hubertusprøver hvor jægeren 
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selv skyder over sin hund. Kan laves med 
alle hunderacer! 

• Mere samarbejde med Sportsskytte unionen 
• Nej 
• Jeg er ganske godt tilfreds med de tilbud 

der findes 
• PT ikke i øjeblikket 
• Nej 
• Nej 
• ved ikke 
• nej 
• Nej. 
• Ja ønsker samme jagt tider over hele 

landet og tids punkt der er så mange der er 
i tvivl hvad der må skydes og hvad der må 
reguleres 

• ja der går for penge til forbundet 
• Synes overordnet det går godt 
• pensionistrabatjeg er 72 år 
• En styrkelse af strukturen i DJ, som 

forhåbentlig er på vej 
• Nej 
• Nej 
• Bedre kommunikation ud til medlemmerne,  

ikke kun gennem Jæger og sociale medier,  
men pr. mail, ligesom denne undersøgelse. 

• Synes at DJ skal kæmpe for at brunstjagt 
på hjorte skal forbydes. Etisk forkert at 
skyde hjorte som kun kan bruges til pølser. 
Så behøves vi ikke snakke omkring 
arealbegrænsninger. 

• Nej 
• nej 
• Nej 
• Nej 
• nej 
• Ne 
• App bliver nedlagt 31.12 19 Det er skidt 
• Jeg KU godt tænke mig der kom mere fokus 

på vores jagthunde.. Tænker at som vi 
jægere skal ha jagttegn så så burde vores 
jagthund også ha et bevis på at den er 
jagttegnet.. Såsom en apporterings prøve.. 
Bare den lille.. 

• nej 
• Kunne godt bruge noget bedre jagt på 

ænder og gæs og måske noget havjagy 
• En stærk formand og HB, der kæmper langt 

mere effektivt for "mere jagt og natur". 
• Mere kant i debatten 
• ja jagt forsikring der dækker i hele verden 
• uddannelse ved case beskrivelser. 

Eks, når man tager til udlandet, både 
generelt omkring jura og det praktiske de 
forskellige steder, men også med 
rejsebeskrivelser og tips. 

• nej 
• Nej ik noget  
• Ja.Jeg er ikke tilfreds med at jeg som 

pensionist ikke får nedsat kontingent. 
• Eventuelt fra hvordan jagten engang var, 

hvor man ikke skulle have med for at 
komme på agerhønsejagt. 

• nej 
• Nej 
• Nej 
• Nej 
• Nej 
• Mere uddanelse og flere tilbud til 

jagtforening. 
• Jep DJ bør arrangere fællesjagter og kurser 

i hygiejne og være bedre til at tagehpnd 
om nyjægere 

• Meget mere synlige i debatten på de sociale 
medier ... MEGET mere 

• Nej 
• Bredere orientering om hvad der sker i 

Jægerforbundet.  
Der er STADIG ting som bliver "Inden for 
murene" og som nok Bevist IKKE kommer ud 
til medlemmerne. 
Disse ting kommer så bare ud på en forkert 
måde som skader Jægerforbundet MEGET. 
Det virker på mange medlemmer forkert og 
giver MEGET "Uro i gelederne" 
Der er en ting som I SKAL lære for at få 
medlemmernes tro på at i arbejder for DEM 
oh IKKE for jeres egen Interesse og 
Pengepung. 

• Nej 
• Nej 
• Mere kontant overfor andre Organisationer 

eksempelvis  
Ornotologisk forening 

• nej 
• ja 
• Se forrige 
• Nej 
• Nej 
• Tilladelser til våben kunne være hurtigere i 

sagsbehandlingen 
• ? 
• Nej 
• Der må gerne være et par sider med 

meddelser fra bestyrelseren i bladet evt 
også 14 dages mail/facebook etc 

• På sigt mere lokal hundetræning. 
• Nej 
• Nej 
• Mangler et ordentligt overblik over had mit 

medlemskab indeholder og hvad man kan 
med sit medlemskab 
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• IAB 
• Nej 
• Nej, er tilfreds med den måde som vores 

formand arbejder på. 
• Nej 
• nej 
• Mere direkte demokrati 
• Nej 
• Jeg synes de senere år, og specielt efter 

Hove er blevet ansat, at hundestoffet 
ensidig er lagt over på drivende hunde, 
også billedmaterialet. 

• nej 
• intet 
• Nej 
• Nej 
• Evt. en side som formidler jagt til nyjægere 

eller jægerere som ikke har egen jagt og 
måske ikke har så mange muligheder for, at 
bruge deres jagttegn til at komme med på 
jagt. 

• Nej 
• nej 
• Nej 
• ikke umiddelbart 
• Syntes ikke 
• Jeg kan ikke komme i tanke om noget 
• Nej. 
• Ingen 
• Nej 
• Nej 
• Nej 
• Kunne godt tænke mig, at lokalforeningen 

også havde tilbud om jagt og ikke kun til 
flugtskytterne! 

• nej 
• i skal holde jer ude af ulvesagen 
• Nej 
• nej 
• Som sådan ikke - i meget principielle 

spørgsmål kunne det måske være en ide at 
lave meningsundersøgelse blandt 
medlemmerne - eksempelvis i forbindelse 
med regulering af hjortejagten 

• Nej 
• Nej 
• Savner politisk vision og retning 
• nej 
• Ja 
• Lidt mere info om lokal jagtforening. Hvor 

er jeg medlem? 
• Jeg ville ønske, at ledelsen havde den helt 

klare holdning, at ulven ikke skal være en 
del af vores biodiversitet. Vi har så gode 
argumenter for, at den ikke skal være her 
og derfor er det ikke rimeligt, at vi ligger 

under for en gruppe fanatikere såvel i EU 
som herhjemme.Det er det store flertal af 
jægeres ønske, og det kan man ikke bare 
glatte ud med politikkersnak. 

• Kunne godt bruge lidt flere tekst af 
jagtudstyr 

• Nej 
• Nej 
• Nej 
• nej 
• Nej, tror egentlig DJ gør hvad de kan for 

jagtens sag, det er bare ikke altid os gamle 
rotter helt forstår fremgangsmåden  

• nej 
• Nej 
• Nej 
• Nej 
• Jeg er engenlkigt ok med det meste, måske 

lidt mere lokal nyt men ved godt det er 
svært at dække hver en krog. 

• Billigere medlemskab for studerende. 
• En mere overskuelig hjemmeside, hvor 

jagthorn har sin egen fane. Jeres 
nuværende app er dejlig overskuelig 

• Nej 
• Hjælp de små jæger, stedet for at hjælpe 

de store konsortier og godser. De for 
rigeligt af hjælp 

• Nej 
• Ønsker flere mails med info omkring det DJ 

arbejder med. 
• Nej 
• Ikke just 
• i.a.b. 
• Nej 
• Nej. 
• Kronvildt jagt, men DJ støtter ikke den lille 

mand. Så det er kun godsjagter som de 
færreste har råd til 

• Gratis wehunt app, det er en kanon app. 
gør den gratis for alle danske jægere det 
ville øge sikkerhed mv. på jagt 

• Nej 
• At DJ - fx forholder sig til de udfordringer 

ulven giver - at DJ fortæller åbent om hvad 
der skal er Tyskland - Sverige - Norge - og 
ikke bare har meget neutrale artikler om 
emnet. Se dog i Wild und Hund, hvad det 
foregår.  
Det er mig en gåde at man ikke laver 
aftaler med tyske jagtforsikringer om bedre 
rabatter til medlemmer af DJ - eller at 
vores egen forsikring bliver trimmet til 
virkeligheden 

• Nej 
• Nej 
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• Undgå at skulle betale for et medlemsblad 
jeg aldrig læser 

• Får informationer og et godt blad,som 
bliver læst fra ende til anden 

• ? 
• Nej 
• En lig ikke 
• nej 
• nej. 
• At man tilgode ser ønsket fra flertallet og 

ikke kun hvad man ligger under for som 
jagttider og hvad der må skydes. ( herunder 
Hjorder som I er enig om at kun må skydes 
på store arealer. Og fugle hvor i 
freder/ændrer jagttider fordi der er 
tilfældige ornitologer der har set for mange 
eller for få. ) 

• Ikke nogle 
• Nej 
• Ikke pt. 
• Nej 
• Oriettering 
• Nej 
• Nej 
• At der bliver noteret måned og år på 

schweissregister. 
• Billigere kurser og mere personlig værdig 

for pengene. Det er alt for dyrt et 
medlemskab. 
Ligedeledes er der alt for få arrangementer 
for apporterrende jagthunde. Der er kun 
fokus på den stående jagthund. 

• Ikke pt. 
• Jeg mangler integretet - en mere 

videnskabelig tilgang til tingene, i plejer 
landbruget interesser i stedet. 

• Nej 
• app. med jagttegn, våbenpas, registrering 

af våben forenkling osv 
• Nej 
• Nej 
• Lavere pris. billigere kurser. 
• No 
• Nej 
• nej 
• At man kæmper for at afskaffe 130 meter  

reglen for skydestiger, eller indføre bedre 
muligheder for at komme lidt i højden i 
området 0-130 meter fra skel. Aldrig har 
jeg været mere skuffet over 
jægerforbundet som da man afviste 
ministerens forslag om at se på disse 
regler. Jeg vil påstå at 80% af jægerne 
ønsker 130meter reglen afskaffet. 

• Due jagten i september 
• Nej 

• Ja jeg ville gerne have at vi får alt det 
regulering lavet om til jagttider 
 også mindre lokal jagttider det er næsten 
ikke til at finde hoved og hale i længer 
 Slå i bordet og op forder til at være jæger 
i stedet for tal skytte selv justits 

• nej 
• Nej.  Men der er ved at være for mange 

reklamer i bladet 
• Nej 
• Kunne godf ønske mere om naturpleje i 

Jægeren. 
• Nej 
• håber i holder en meget åben linje til jeres 

medlemmer, jægersagen var meget 
skuffende, og tæt på at jeg meldte mig ud 
dengang, så vær helt åbne om hvad i 
foretager jer, også med hensyn til diverse 
goder og jagtinvitationer i forbundsregi 

• nej 
• Ved ikke 
• ?? 
• nej 
• nej 
• Nej 
• Nej 
• Ja mange som jeg ikke orker, at remse op 
• Der skal gøres mere lokalt 
• Mine krav og behov for mig opfyldt. 
• Nej 
• Synes Danmark s jægerforbund, skal gå 

mere aktivt ind i debatten om hjortevildt 
forvaltningen, også selv om det vil føre til 
en arealbegrænsning mhp antal nedlagt 
hjortevildt.Hellere det end stå udenfor 
indflydelse. 

• Nej 
• No 
• flere medlemsfordele 
• At der ikke var så mange negative 

medlemmer (ved der ikke findes mange) 
men de fylder specielt på de sociale 
medier. Ved også at ønsket ikke kan 
opfyldes. 

• Det er for det meste ok 
• Min primære interesse er våben, og jeg 

synes ikke at DJ gør nok for at få lempet de 
danske restriktioner for våben, specielt 
halvautomatiske rifler. 
Det kan simpelthen ikke passe, at DJ er så 
passive overfor at få ændret våbenloven, 
og give mulighed for at eje halvautomtiske 
rifler i rekreative kalibre, f.eks. 223 
Rem/5,56mm eller 6,5 Creedmore (Modern 
Sporting Rifle/AR15). Som minimum bør DJ 
indgå i et samarbejde med Dansk 
Skytteunion for at åbne for adgang til 
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halvautomatiske rifler via SKV tilladelser, 
f.eks. efter 2 års træning og godkendelse. 

• Ikke at være så eftergivende over for 
Danmarks naturfredning. 

• Tilbud og information til normal dansk jagt, 
gerne fuglejagt, og flugtskydning og 
træning 

• Nej 
• Nej 
• Mener ikke at danmarks jægerforbund er 

synligt aktive nok, mht. til at tale de 
"almindelige" jægers sag (eks. areal krav 
vedr. hjortevildt) 
 
Mener også at DJ bør presse mere på for at 
vi får lov til at bruge natsigte udstyr til 
Mårhund. 
 
Ser også gerne at DJ går ind og er med til 
at præge den måde vi skal registrere våben 
og udstyr, for mig ser det ud til at 
våbentilladelse er en "pengemaskine". 
Vi skal som jæger selv udfylde tilladelsen 
på en meget besværslig måde, men hvorfor 
skal den første koste 840,00DKK den næste 
kun 420,00DKK og ikke mindst hvorfor skal 
det ikke koste noget for lyddæmper, og 
natsigte og (haglgevær).......  
Desuden undrer det mig at tilladelsen kun 
gælder henholdsvis 10 og 5 år. det giver 
ingen mening, hvad ændrer sig på 5/10 år?, 
dette er et par sager hvor jeg mener DJ bør 
være mere aktive og være med til at 
ændre. 
 
Mener også at DJ bør stille spørgsmål ved 
dommen der lige er afsagt i "ulvesagen", 
mener at dommen er alt for mild, DJ bør 
melde klart og officielt ud at de gerne så at 
den slags skal koste jagttegnet for evigt. 

• Alle ønsker er der i bladene og mail 
• nej 
• Nej. 
• nej, men jeg savner er lidt skarpere profil 

fra forbundet når jægere 
forskældsbehandles; eksembelvis kan man 
miste jagttegnet for forseelser der ville 
have mindre vidtrækkende konsekvenser 
for personer uden jagttegn. Eksembelvis; 
har du en ulovlig lommekniv mister du 
jagttegnet og får en bøde. Har du en bil 
med for mange hestekræfter for du en 
bøde - du mister ikke bil eller retten til at 
køre bil. 

• Nej 
• Nej 
• Nej 

• Ikke umiddelbart 
• Næh 
• Nej. 
• Mere fokus på hagljagt og den lille mands 

jagt 
• Nej ikke P.T 
• nej 
• oplysning om afskydning af vildsvin i 

Danmark. 
Hvordan kan man være med til at udrydde 
mårhunden, hvor henvender man sig? 

• Rabat ortning ved køb i jagt forretning. 
• nej 
• nej egentligt ikke - blot skal der arbejdes 

på at der hellere er jagttid på en vildtart 
frem for regulering! 

• nej 
• Nej 
• Nej 
• Nej 
• Ville gerne være fri for at modtage bladet 

Jæger fysisk. 
• Nej 
• At "vi snart træder i karakter " og får et 

positivt syn /tilgang til debatten om 
ulvenes til stede værelse i Danmark. 
 
Og tager langt fra skarpere afstand til 
nedskydning / STRAF   
 
Kom ind i debatten. 

• Nej 
• nej 
• Nej 
• Der er for mange reklamer i bladet. 
• Flere artikler om jagt og naturpleje i bladet 

- mindre fokus på test og beskrivelse af 
våben 

• Større synlighed af DJ i den offentlige 
debat, vi bliver trynet af de andre 
organisationer. DOF M.m. 

• nej 
• Det skal være nemmere at framelde sig 

jægerbladet mod et mindre kontingent. Vi 
bliver mere digitale og der er ikke brug for 
trykte medier i samme omfang som 
tidlgere.  
Eventuelt et alternativ i form af en 
Youtube kanal med tips og tricks. Mere 
fokus på sociale medier også. 

• Nej 
• nej det synes jeg ikke. 
• Nej 
• Nej 
• Nej 
• Nej 
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• Nej 
• nej 
• ville ønske at DJ ville gøre mere for de 

generelle ting, som fx at arbejde på at få 
lyddæmper i våbenpasset og gøre 
jagtprøven realistisk (tåbeligt at der stilles 
spørgsmål om vinger ) 

• Jeg synes ikke jeg får noget ud af at være 
medlem. Dem der ikke er medlemmer 
sparer bare pengene. 

• Nej 
• Gamle dyder blandt jægere. Har selv 3 

sønner, som er aktive jægere og har fået 
dyderne med modermælken. Ikke 
trofæjagt, men vildtpleje og respekt for 
det fældede vildt, som naturligt skal ende 
på bordet ved gerne festlige lejligheder. 

• Ikke lige her og nu 
• Jeg mangler rubrikken fra jæger til jæger, 

køb og salg, til nedlems fordelagtige priser 
for evt. indrykninger. 

• nej 
• Nej 
• Det har jeg ikke tænkt på! 
• Ja, jeg er meget skuffet over hele den " 

klap i hænderne stemning ", over ulvenes 
indtog i Dk.  Stort set ingen tager de 
stakkels lidende dyr i forsvar, de må lide 
ganske forfærdelig. At blive flået i og ædt 
af i flere timer inden døden indtræder, de 
må lide ganske forfærdelig. Jeg er skuffet 
over at Danmarks Jægerforbund ikke går 
meget mere ind i den sag, få dog lavet 
nogle film som bliver sendt i TV. Danmarks 
befolkning skal se hvor modbydelig og 
ækelt det er, når et dyr bliver ædt halvt, 
mens det endnu er i live. 
Ja jeg har ønsker til mit medlemsskab, jeg 
ønsker at være medlem af en forening der 
tager de lidende dyrs parti, og jeg ønsker 
en meget mere klar tilkendegivelse af, at 
ulven slet ikke passer ind i den danske 
natur. 

• Nej 
• Nej 
• Ja 
• nej 
• Et mere demokratisk opbygget 

organasitation 
• nej, ikke umiddelbart. Tværtimod synes jeg 

en gang i mellem forbundet er for "poppet" 
med at tilbyde alle former for billige tilbud 
som skal komme os som medlemmer til 
gode. Det vil nok også sige, at det er de 
organisationer som er med , der finansierer 
foretaget. Det bryder jeg mig ikke om. Man 
betaler for det man skal have og ikke mere. 

Alt det  "gratis" tilbehør kan man købe ved 
siden af, hvis behovet er der. 

• Nej 
• Ikke rigtig 
• JEG er en mand men i har skrevet kvinde  

conny evan jensen 
• nej ikke hvad jeg kan komme i tanke om 
• nej 
• Nej 
• Nej 
• Sammen er vi stærkere 
• Nej 
• jeg mangler nogle midler ren ØKONOMISK 

til at bekæmpe MÅRHUND JEG HAR 
INVESTERT CA 20000 AF IGNE MIDLER 

• kronvildtbegrænsning 
• Måske lidt mere for den lidt almindelige 

jæger med de mindre jagtarealer 
• Jeg ville ønske at det var nemmere at 

skabe netværk. Jeg er ny-jæger og kender 
ikke rigtig nogen andre jægere, har derfor 
ikke rigtig fået det brugt. 

• Det må gerne være lidt nemmere at finde 
særfredninger på kronvildt og andre 
vildtarter. 

• Jeg synes der bliver gjort et stort arbejde 
som i skal have ros for. 

• Ja jeg syntes ikke jægerforbundet gør nok 
for jagten bliver ens i Danmark 

• mere ens jagttider på kronvildt. 
• Nej 
• Nej. 
• Nej 
• ikke umidelbart 
• ved ikke 
• nej 
• tilskud til lokal foreningens vildt 

kammeraer samt ny mobil kastemaskine. 
• Engang var det en god forening for den lille 

jæger 
• Nej 
• Nej 
• ingen ting 
• NEJ 
• Næ..... 
• Bedre juridisk støtte hvis man unden 

overlæg kommer i knibe i det juridiske 
system 

• Nej 
• Ikke umiddelbart 
• Nej 
• At der kommer flere jagttegnsprøver. 
• Ja flere tilbud til alm menigmand . 
• Man kunne godt have mere aktivholding 

med de problemer som Ulven giver i 
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danmark med at skambide en masse dyr 
som må lide af dette. 

• Adgang til mere oplysning om vildtbiologi, 
afskydning mv 

• Medlemsskab hvor man ikke modtager 
bladet "jæger". 
Vil gerne spare pengene og får det ikke 
læst. 

• Nej 
• nej 
• Det ved jeg ikke. 
• Nej ikke umiddelbart 
• Måske nogle flere tilbud hvor de ligger pres 

på forhandler... der tænker jeg hagl 
patroner osv noget man bruger ofte... 

• Nej 
• nej - det fungerer fint 
• Nej 
• Nej! 
• Jeg syntes det er ærgerligt at Danmarks 

jægerforbund trækker sig med hensyn til 
de stående hunde, og vælger mere og mere 
entydig at fokuserer på spaniels og 
labradors. 
Mangfoldigheden indenfor jagthunde er 
noget jeg sætter utrolig højt. 
Hunde er specialister indenfor forskellige 
grene af jagten, det er det de er avlet til i 
mange hundrede år, og det må man aldrig 
glemme. 

• Gerne nogle flere kurser, som uddyber de 
emner vi lærte på jagttegns kurset. 

• En bedre debat omkring jagtlov og mindre 
regulerings jagt 

• nej 
• At det henvender sig mere til normale 

jæger.  
Og ikke kun dem som har resurserne/penge 
Til at have de store jagter 

• Lavere medlemspris og en forening hvor 
tyngden af medlemmerne kan mærkes i den 
politiske dagligdag. 

• Nej 
• Mere jagt til og om den lille jæger.  

Og ikke kun de pengestærke 
• Neej. Ikke pt. 
• Nej 
• nej 
• Nej 
• Danmarks jægerforbuynd skal være meget 

mere synlige. 
• Evt kunne afmelde bladet i fysisk form, for 

så bare at læse det på nettet, så der bliver 
mindsket på resurserne. 

• Nej 
• Nej ikke pt 

• Nej 
• Har svært ved at følge de regler der med 

lokale aftaler. 
• Nej -hvad skulle det dog være? 
• Nej 
• Nej pt. har jeg ikke uopfyldte ønsker 
• nej 
• Nope. 

Måske mere oplysning om hvad I gør 
• Håber at dj for lovforslaget igennem 

Omkring natudstyr til riffel om natten til 
regulering af mårhund 

• nej 
• Nej 
• Nej 
• ja 
• Ja der er ikke noget hunde træning ret 

mange steder, det hele går op i 
flugtskydning. 

• Tænker ikke 
• Næ er sådan set helt tilfreds med det hele 
• nej 
• Nej 
• Min lokale jagtforening er lidt passiv i 

forhold til nye, så gode tips til at komme 
godt i gang, når det nærmeste fællesskab 
er lidt lukket! Ved ikke om det kunne 
betyde noget, at jeg er tyve år yngre end 
de andre og af det andet køn!! 

• Meget lokale initiativer. Aldersbegrænsede 
f.eks under 20 år, senior skydning og 
fældebygning. Der mange flere forslag og 
de bør ikke etableres af de ildsjæle som er 
i de lokale foreninger. Det skal være helt 
nyt. 

• Nej 
Kunne dog ønske at pt. blev skrevet p.t. 

• Bedre og mere bruger venlig APP. Den vi 
har nu opfylder ikke behovet for jæger som 
mig.  
Udbytte oversigt (dagbog hvad vi har 
skudt). 
Vejret der fungerer. 
Sign in under profil ????? Why 
See på andre jagt apps som leverer et mere 
bruger venlig oplevelse samt indhold. 

• Nej 
• Nej, egentlig ikke. Jeg synes forbundet gør 

et formidabelt godt arbejde under Claus 
Lind Christensens ledelse. 

• Nej 
• nej 
• - 
• Nej 
• Hundetræning. Jagthorn. 
• Nej 
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• Nej 
• Nej 
• næ 
• nej 
• Gravtræning 
• Spar bladet væk - det må koste miljøet.. 

skulle min påstand være en fejl så glem det 
jeg lige sagde :) 

• Mulighed for pdf download af bladene 
• Nej ikke pt. 
• Har i set de svenske og norske blade de er 

super gode 
• Der er for meget herregårdsjagt og 

herregårsjægere over bladet og 
holdningerne. Istedet for bør man fokusere 
på de mange og ikke de få priviligerede. 
Man har også i bladet være for passive 
omkring ulvene i danmark, lov skal følges! 
Det er for dårligt at nogle af medlemmerne 
skyder ulve. 
Jeg forventer egentligt også et bedre 
samarbejde med Dansk Naturfredning og 
andre miljøorganisationer end der 
fornemmes pt. Det er ihvertifald meget 
usynligt. 
Landbruget er den store synder hvad angår 
biodiversitet via. sprøjtning og stor 
landbrug. 

• Nej 
• . Nej men kunne godt tænke mig en evt. 

Månedlig jagtoplevelse fra 
Danmark/Norden 

• nej 
• Nej 
• Nej 
• .? 
• nej 
• nej 
• Ingen specifikke ønsker 
• Nej 
• At DJ ville gå hårdere ind i kampen for at få 

bedre forhold for niche-grupper (falkejagt) 
og tilbyde jagt til jægere uden eget 
jagtterræn - og ikke kun nyjægere 

• Nej. 
• Nej 
• Nej :0) 
• At der blev kæmpet for ens jagttider på 

kron og dåvildt i hele Jylland.. Der opstår 
mange fejl når det ikke er let 
gennemsigtigt.. Har flere ældre jæger som 
ikke kan finde hoved og hale i 
lokalforeninger 

• Har pt. ikke noget konkret forslag. Det 
kunne måske være en god ide, at 
jægerforbundet ventede med kommentarer 

på "jagtovertrædelser" til sagen er pådømt 
- afgjort. 

• Støre velvilje fra politisk side til at lave 
levesteder for vores fugle vildt, uden at 
miste tilskud for landmanden 

• egentlig ikke 
• . 
• Det er min oplevelse at der arbejdes på at 

gøre opmærksom på jagtens betydning for 
faunaen, den personlige udvikling og 
rekreation. Jeg tænker dog at det også er 
det vigtigste at få beslutningstagerne til at 
forstå. 

• nej 
• Nej 
• Mere politisk indflydelse fra 

jægerforbundet generelt. 
• Jeg ønsker mere fokus på vores 

retighedder. 
Bla. halvautomatisk 223 

• ja jeg har påtalt det over for Leif Bach , 
når han er ude til møder ,jeres blad når der 
bliver lavet tekst på grå baggrund dette er 
torske dumt ,det er ikke læsevenlig , se 
lille blad side 17 ,, nr. 10-2019 og stor blad 
side 14 

• Nej 
• Nej 
• Nej 
• Jeg synes at det er dejligt med de mange 

muligheder vi har for at påvirke og deltage 
i kurser, møder, debatter osv, som 
jægerforbundet tilbyder. 

• Nej 
• Pas 
• Nej 
• Jeg savner i forbindelse m.h.t. 

reguleringsbekendtgørelsen, at man 
"pressede" naturstyrelsen mere ved 
udstedelse af tilladelse. Tænker her bl.a. 
på regulering af gæs, hvor jeg har set 
tilladelser, som savner ethvert grundlag for 
at skyde gæs, som vel at mærke ødelægger 
vintersæden. F.eks. tilladelser, hvor man 
må skyde højest 2 gæs daglig, ej benytte 
lokkekald/skjul. Skal først forsøge med div. 
afværgemidler. Ja, kort sagt kan man tørre 
sig et bestemt sted med en sådan 
tilladelse. 
Det er et af de punkter, hvor jeg savner 
mere hår på brystet fra jægerforbundet. 
I øvrigt m.h.t. ulvedebatten savner jeg 
også, at man "tør" tale fåreavlernes sag og 
andre som er direkte berørte af ulvens 
færden i negativ retning. Jeg er ikke 
modstander af ulven, men det er min 
opfattelse, at man fra forbundets side 
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lægger sig op ad den opfattelse, som 
hersker på stenbroen og fordømmer alt og 
alle, som har en lidt anden opfattelse af 
ulven i fri natur. 

• Nej 
• nej 
• NEJ 
• ? 
• Nej 
• Jeg mangler et endnu større pres på 

sagsbehandlingen angående våbensager. 
Jeg mener ikke befolkningen er lige for 
loven. F.eks. kunne en dæmper nemt købes 
udfra samme fremgangsmåde som 
jagtgevær, altså køb først og registre inden 
for 8 dage 

• nej. 
• Jeg er nyjæger og ved at finde min ståsted 

i dette univers. så pt Nej 
• Nej 
• Det er så nyt, så det ved jeg ikke endnu. 
• Nej, 
• Mulighed for deltagelse i nogle fælles 

jagter til en overkommelig pris. 
• Måske hvis prisen kunne sættes ned. 
• nej 
• Nej 
• nej 
• Nej 
• Er tilfreds som det er 
• nej 
• Gerne stærkere dialog med andre 

interesseorganisationer for fremme af 
jægernes forhold !! 

• Bedre ledelse i hovedbestyrelsen. De 
tænker kun på at kunne forblive medlem 
uden at de tør træffe de svære 
beslutninger. 

• Mulighed for selv at vælge medlemsblad til 
og fra. Vil ikke betale 600,- om året for et 
reklameblad. 

• PT  kunne jeg godt ønske mig at man 
gjorde noget mere for at få ulve på 
Sjælland 

• Ikke rigtig 
• nej 
• nej 
• Nej 
• Mere om riffeljagt generelt 
• Nej 
• Ja forbundets valg til hovedbestyrelse og 

valg af formand måtte gerne ske ved 
urafstemning så de menige medlemmer 
kunne se de har indflydelse, og ikke som nu 
hvor der bliver sendt delegerede af sted og 
ingen kan se hvad de stemmer. 

• Måske  mere hjemlig stof 
• Mangler at kunne få mere målrettet 

information om hvornår kurser og lignende 
afholdes 

• nej 
• Nej det er iorden 
• Mangler længere duejagt 
• ved ikke/nej 
• der er åbenbaret en gråsone med ind og 

udførelse af våben og kikket fra DK som 
ikke mange kender til og hvad man skal 
gøre . man kan jo åbenbart komme meget 
galt afsted med bøde, miste jagttegn, og 
fængselsstraf. så det er da hvis ikke helt 
uden betydning at blive oplyst om dette .. 

• Nej. 
• Jeg ved ikke ret meget om hvad DJ 

egentligt gør. Især i den offentlige debat 
virker DJ ret fraværende... 

• Ved ikke 
• Nej 
• Mindre "uld i mund" omkring kontroversielle 

emner. 
• Mere jagt 
• Kunne godt ønske mig at DJ gik hårdere ind 

i mårhundebekæmbelsen 
• Nej 
• Mere for den lille jagt 
• Mere oplysninger om evt. Gratisjagter ved 

staten og kommunerne 
• Egentligt ikke. 
• Nej 
• Nej 
• nej 
• Jeg ser gerne flere info-møder/foredrag om 

hjortevildt og tilsvarende. Og gerne lokalt 
omkring i landet (foredrags turne) 

• Nej 
• Nej 
• Nix 
• Den app på telefonen var meget bedre for 2 

år siden. 
• nej 
• For dårlig seniorpolitik. 
• nej 
• det syntes jeg ikke 
• Jeg mener jeg har de oplysninger og 

informationer jeg har behov for. 
• Nej 
• Nej det er fint 
• Nej 
• Nej 
• nej 
• Nej, der skal være noget til alle - forskellig 

information 
• Nej 



 
 

239 
 

• nej 
• Et pensionist medlemskab som er billigere 
• nej 
• At alle jægere kunne stå sammen i en 

forening. 
Og ikke som nu hvor halvdelen af jægerne 
ikke er i forbundet og er utilfredse og 
skader forbundet 

• Måske en bedre dialog med modstandere af 
jagt. 

• nej 
• Det er altidmuligt at forbedre 

medlemstilbud, men jeg har ikke lige noget 
i tankerne 

• At være medlem, uden at modtage 
jagtbladet 

• Nej 
• Nej 
• Ja at man kunne få bladet uden at være 

medlem 
• nej 
• Der er jo mange forskellige interesser at 

varetage, men synes ofte Jægerforbundet 
er lidt tandløse og gør for meget for at 
tækkes andre. Er klar over jægerne er en 
minoritetsgruppe i Danmark, men det er af 
og til som om Danmarks Jægerforbund ikke 
vil stå ved, hvem de reelt repræsenterer. 
Et meget godt billede på dette, er 
medlemsbladet Jæger. For år tilbage 
deltog jeg i den tilbagevendende quiz om 
bedste forsidebillede. Ud af de 11 forsider 
var der vel kun et eller max to fotos, der 
reelt relaterede til jagt. (En hund, der 
apporterede en fasan og en jæger, der 
slæbte en nyskudt kronkalv ud) Det har lidt 
karakter af, at man endelig ikke vil støde 
nogen og derfor kun viser div. dyrefotos. 
Det samme med Jægerforbundet - lidt for 
behagesyge. Se et program som Nak & Æd, 
der er blevet flyttet til bedste sendetid på 
hovedkanalen. Så længe vi er ærlige og står 
ved, hvem vi er, så tror jeg vi opnår en 
bred accept i befolkningen. 

• Nej 
• Kunne godt tænke mig at jæger arbejdede 

mere for at Dansk jagttegn var gældende i 
hele EU 

• Større indsats mod mårhunden. 
 
Enklerere lovgivning på jagt af det store 
hjortevildt. 

• Nej. 
• Nej 
• Nej 
• Nej 
• Nej 

• Nej 
• Flere kurser i revirpleje 
• At muligheden for at udnytte det er bedre 
• Måske lidt flere kreds arrangementer. Det 

eneste jeg endnu har været med til i DJF 
regi var årsmødet en lørdag, hvor det mest 
var økonomi.  
 
Og så et godt kursus om mårhunde som vi 
bad om at få lavet lokalt. 
 
Laver i noget PUSH beskeder til vores 
formand/ aktivitetsudvalg? 
 
Og jeg vil gerne mere jagtsti :-) 

• ja 
• Nej, er meget godt tilfreds med udbuddet 
• nej 
• ikke rigtig 
• Nej 
• optræder for politisk korrekt ! 
• Ingen - har den filosofi, at alle ikke altid 

kan få alt, hvad man ønsker sig. Føler ikke, 
at jeg har uopfyldte behov i den 
henseende. 

• Nej 
• Nej 
• Nej 
• Mener jeg ikke 
• se forrige 
• Nej 
• Ikke umiddelbart 
• Nej ikke rigtig 
• Nej 
• Nej 
• Nej 
• Savner større forskel på at være med og 

ikke medlem, jægerforbundet tillidsfolk 
arbejder frivilligt på ca 900 skydebaner 
landet over og Alle jagttegnsberettiget(ikke 
medlemmer af dj) har ligeret på 
skydebanerne fordi Dj har lavet en 
aftalemodel naturstyrelsen om at alle 
jagttegnsberettige SKAL have adgang til 
landet skydebaner, foreningernes 
instruktører skal passe dem op. Der burde 
generelt være en forskel. Eks at hvis du 
ikke er medlem af DJ koster det det 
dobbelt at komme på en skydebane landet 
over. 

• Mere fokus på ældre skytter 
• Nej 
• nej 
• Ingen sammenhæng mellem den enkelte 

jæger og forbundet 
• nej 
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• Kurser i vildthåndteting 
• Jeg mener ikke DJ er stærk nok i medierne. 

Hverken i forhold til 
mårhundeproblematikken eller 
hjorteforvaltning. Hvorfor er man 
modsanader af en form for 
arealbegrænsning på store hjorte? en stor 
hjort pr. 100 hektar lyder da rimeligt!!! 
hvem er det man vil forsvare ved ikke at 
indgå i det "forlig"? 

• Nej 
• Jeg ville gerne der blev ændret regler i 

forhold til rovdyr 
• Nej det opfylder mit behov. 
• Nej 
• nej 
• Nej 
• Nej 
• Nej 
• Nej 
• Bladet på mail. Ønsker den ikke i papirform 
• Nej 
• Jeg synes, du burde lægge mere pres på 

politikerne for at gøre det lettere at få en 
licens til jagt med en foretrukken gevær. 
(haglen først) 

• Nej end til videre er jeg godt tilfreds 
• Er meget tilfreds 
• kunne godt ønske at DJ havde mere kant og 

sikker kurs 
• næ 
• Nej 
• Mere fokus på hundearbejde 
• Nej 
• I må gerne skære ned på magasinet jæger 

og gøre det billigere. 
• nej 
• Nej 
• ? 
• Jeg savner annoncer med køb og salg. 
• nej 
• nej 
• Nej 
• Nej. 
• Jagt på ulve 
• Meget mere lokalt engagement fra 

jægerforbundet, helt ud i de lokale 
jagtforeninger. 

• Mere test af udstyr. 
• Nej 
• Nej 
• Nej 
• Nej 
• At der kommer nogle fra jægerforbundet til 

de respektive jagtforeninger med foredrag 

og rådgivning, eventuelt medlemsforedrag 
om eftermiddagen, efterfulgt af en jagt. 

• Nej 
• Nej 
• Nej 
• nej 
• Nej 
• Pt. har jeg ikke specielle ønsker. 
• Niks. 
• nej 
• Et meget bedre medlemsblad, og mere 

åbenhed i styrelsen. 
• Nej 
• Nej det lever op til alle mine krav 
• Jeg kunne godt tænke mig et kursus katalog 

en gang om året hvor der er mulighed for 
fysisk at bladre og læse om kursuserne. 

• Nej, det tror jeg ikke. Det skulle da være 
et ønske om lidt mere feltskydning på 
Sjælland / baner til træning over 200m. 

• ---- 
• nej 
• Nej 
• nej 
• Langt mere støtte økonomisk og politisk til 

lokalforeningerne. 
 
Det er langt fra alle foreninger der kan 
rejse den nødvendige økonomi samt har 
muskler til at håndtere den offentlige 
sektor i spørgsmål om lokale tilbud som 
skydebaner, trænings arealer til hunde 
samt mulighed for jagtområder. 

• oplysninger om ændrede regler for 
våbenhold 

• alt ok 
• Gennemgående temaer år for år. 

Eksempelvis hundetræning.... 
• nej 
• Nej. 
• Det ville være rigtig godt med flere 

riffelbaner rundt om i landet. De behøver 
ikke at være Hi-Tech blot nemt 
tilgængelige. 

• Nej 
• Nej 
• Ingen. 
• bibliotek 
• Egentlig ikke 
• Mere bred jagt i dk 
• Ja mere arbejde for kendskab til hunde 

arbejde og rigtig gravtræning tilbage. 
• nej 
• nej 
• Lettere søgning i emner og artikler i Jæger 
• nej 
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• Nej 
• det skal være billigere for pensonister 
• Nej 
• Ikke direkte 
• Bedre APP 
• Nej 
• nej 
• Nej 
• Ikke umiddelbart 
• Generelt synes jeg, at foreningen - såvel 

Jægerforbundet som Lokalafdelingen - er 
meget lidt synlige og fremme i skoene med 
hensyn til aktiviteter for medlemmerne. 
Man er lidt gået i stå! Jeg sammenligner 
med Ældresagen. Det vrimler med 
forskellige tilbud hele tiden. 

• Nej 
• nej 
• ja, jeg vil gerne have DJ kæmper mere for 

muligheden for at træne vores gravgående 
hunde på levende ræv, eller evt mårhund. 
 
så skal de osse kæmpe for at vi for jagttid 
på krager, skader og de store måger fra 
1/7, 15/7 eller evt 1/8, da de er utrolige 
hårde ved vores trængte småvildt i det 
åbne land, så reguleringen om foråret er 
slet ikke nok. 

• nej 
• Nej 
• ved ikke helt hvordan. Men kunne godt 

ønske mig nogle flere tilbud, som jeg kunne 
få glæde af. 

• Måske flere arrangementer, også gerne 
lokalt. Eksempelvis flugtskydning, hvor man 
kan få hjælp af en skydeinstruktør, kurser 
med partering af vildt, kurser med 
forædling af kødet (pølser, rygning m.m), 
foredrag/undervisning omkring jagt på en 
bestemt art (hvordan går man på gåsejagt, 
sneppejagt m.m.). 

• ikke umiddelbart 
• Bue jagtens interesser er forsømt 
• Det skal jeg lige tænke over...! 
• Nej 
• nej 
• Nej. 
• nej 
• Mere test af grej. Jægerenes egne små 

opfindelser, indretning under jagten - 
inspiration 

• Nej 
• Artikler om relevante emner ikke 

omskrevne/genfortællinger fra år tilbage 

• Sagligheden i dj holdninger er altid til 
diskussion og understøttes sjældent af 
andre organisationer 

• Arrangementer 
• jeg kunne godt tænke mig at der blevet 

orienteret mere om placening og opsætning 
af hocksitts og skyde stiger så de stod 
lovligt, ser rigtig mange der står ulovligt 

• At beslutninger og holdninger bliver mere 
klare. 
At der bliver flere kurser vedr riffel og 
hagljagt. 
Kurserne i foreninger er meget ulige fordelt 
i landet. 

• Jeg ønsker at både bladet Jæger og 
Danmarks Jægerforbund i øvrigt bør 
fokusere mindre på trofæjagt. Jeg er 
jægerne for oplevelserne og det gode 
jægerhåndværks skyld - for mig handler det 
hverken og flest eller størst - vis nu lidt 
mere tydligt at jagt også kan være sådan. 
 
Og få nu lige lidt samling på tropperne ift. 
debatten om hjortevildtsforvaltning. Det 
virker som om Danmarks Jægerforbund 
hverken kan blive enige internt eller i 
kommunikationen med øvrige interessenter 
fordi en overvægt af repræsentanterne i 
Danmarks Jægerforbund mest af alt 
bekymrer sig for, om de eller naboen kan 
skyde den første og den største hjort. Bliv 
nu enige - lige meget om I er for eller imod 
et arealkrav, så stå sammen om det der nu 
en gang er flertal for i stedet for fnidder i 
krogene og intern furore. 

• Nej 
• At det ville være nemmer at tage diverse 

kurser, så man kan dele ud af sine 
erfaringer til unge mennesker der kunne 
interesserer sig for jagt og fiskeri. 

• kæmp også for den lille mand 
• nej det giver mig den viden jeg har behov 

for 
• Udbuddet af vidensdeling, faglige kurser, 

test af våben og udstyr samt politisk og 
faglig formidling sker på højt niveau og let 
tilgængeligt. Fortsæt med det. 

• Synes godt DJ kunne være mere aktive og 
måske også proaktive i forhold til 
forhandling af jægernes interesser.  
 
Valgfrit om man vil have fremsendt bladet 
jæger, og hvis ikke burde der være en 
reduktion i pris tilsvarende kost på 
fremstilling af det fysiske blad, vil stadig 
gerne kunne læse det online eller i appen. 

• nej 
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• Nej 
• Nej 
• Nej 
• Nej 
• Nej 
• nej 
• Nej 
• Lidt mere synlighed lokalt. På Ærø 
• Ikke pt 
• Nej 
• At høre fra den tilmeldte jagtforening 
• Ikke lige på stående fod 
• Nej 
• NEJ 
• ? 
• nej 

og så måske. Specielt dåvildt og kronvildt 
debatten og deres særfredninger. Der er 
for lang vej til at få indflydelse. 

• Nej 
• nej 
• Nej 
• nej 
• nej 
• Nej 
• Nej 
• Sikkert 
• Nej 
• eget budget i jægerråd 
• savner at der bliver set på vores sydlige 

nabo, Tyskland. Her er jagten meget 
organiseret og der er styr på afskydning af 
trofæbærende vildt. 

• nej 
• ingen 
• Nej 
• nej 
• Nej 
• At man på det politiske plan, overfor div. 

natur og miljø foreninger forholder sig 
neutralt, dermed ment at vi er rigtig mange 
jægere der er så heldige, at leje jagt af 
primært landbrug/landmænd og derfor 
skylder dem respekt og den opførsel vores 
formand udviser. 

• ikke i øjeblikket 
• Mere hundearbejde og bedre trænere 
• nej. 
• ingen 
• NEJ! 
• mindre reklamer og mere viden i bladet 
• At man eksempelvis kunne 1x om året 

kunne aflevere sit våben, enten hagl ell. 
Riffel, til en service/kontrol. Det bevirker 
bla. at sikkerheden er iorden 

• Nej umiddelbart ikke 

• nej 
• NEJ 
• Nej 
• Nej 
• Nej 
• næ, bruger ikke mit medlemsskab så meget 
• Nej 
• Nej 
• Nej  venter dog på at kontingentet falder 

for pensionister. 
• Hård og intens modstand mod arealkrav på 

hjortevildt, på trods af at jeg selv ejer 347 
ha 

• nej 
• Flere tilbud om hundetræning i det 

Sønderjyske. 
• nej 
• Undrer mig at senior medlemskab kun er 

for medlemmer født 1948 eller tidligere 
• Nej 
• nej ikke pt 
• Jeg ønsker at DJ overtager håndtering af 

jubilæer,da vores lokalforening vil have at 
vi selv skal bede om, at det bliver bestilt, 
når jeg har jubilæum.  
Bedre orientering om tilskud fra staten til 
regulering. 

• nej 
• nej 
• Ja. Føler ikke at foreningen bakker op om 

unge under 16 års muligheder for at gå til 
skydeprøve efter bestået jagtprøve. DJ var 
årsag til at den mulighed forsvandt 

• Nope 
• Nej 
• Ikke på nuværende. 
• Nej 
• Nej 
• Nej ikke her og nu 
• nej 
• Ikke specielt, så dog gerne alm jagt på fx 

bramgæs og skarv i et eller andet 
omfang.Og forstår ikke restriktionerne i 
hjortejagt, når nu bestandene buldrer frem 

• Flere tilbud, arrangementer, og aktiviteter, 
til unge jægere. 

• Ved ikke. 
• Ikke at skulle være medlem af en 

jagtforening. 
• Lokal jagtforening som tager sig af 

nybegyndere og ikke af deres venner som 
ikke er med i foreningen 

• nej 
• Nej synes jeg ikke lige umildtbart 
• Nej 
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• Ingenting, dog mener jeg der bruges for lidt 
energi på den lille alm danske jæger. 

• At der i jægerbladet er en sektion om 
flugtskydning og hvad dertil hører. 

• nej 
• Nej 
• Nej 
• nej. 
• Fordi DJ kæmper for jægernes sag 
• Ja, en forsikring der dækker i hele verden 
• Nej. 
• Nej 
• Nej 
• der må bankes lidt mere i bordet for at få 

lov til at bruge natkikkert til regulering af 
mårhund. 

• Jeg kunne godt tænke mig at få lovliggjort 
brugen af natkikkert til mårhunderegulering 

• Næ, men måske man kunne arbejde på at 
få jagttegnet og våbentilladelser, gjort 
digitale. 
Så det var nok at have dem på tlf  

• Nej 
• Jagt Politik. At tage jærgernes parti i 

diskutioner med DN 
• Nej 
• Shoppen kunne godt indholde mere og flere 

emner af beklædning med logo på. 
Flere veste, dun veste, forskellige caps 

• Nej 
• Nej 
• Nej 
• Som nu, men burde være billigere. 
• Nej 
• Nej 
• Nej 
• Ikke noget 
• Nej 
• Mere focus på regulering af invasiv arter 
• Nej 
• Nej 
• Nej 
• nej 
• - 
• Nej. 
• Nej 
• Ja noget mere åben hed i den forening som 

jeg er i, ledelsen er for sammen spist, da 
det er en kapital stærk forening, hvor det 
er kamp om hvem som skal være med til at 
være leder af de jagt leje som de står for, 
men da jeg er blevet så gammel som jeg er 
kan det være liggemeget Nu! 

• Lidt mere om buejagt 
• Der er sikkert helt styr på de forskellige 

jagt tider, det kniber dog stadig med at 

stille dem op så man kan danne sig et 
overblik, det har hjulpet med den app der 
er frigivet til telefonen, men vi er stadig 
ikke i mål. 

• Ved ikke 
• Nej 
• Kontingentnedsættelse for pensionister, 

men det er jo generalforsamlingen.. 
• Nej, egentlig ikke! 
• Ved ikke 
• Evt. et kursus i at behandle vildtet når det 

er skudt 
• nej 
• Medlemsbladet er blevet bedre end det har 

været igennem flere år. 
Flere og bedre artikler. 
Måske lidt flere fortællinger. 

• Større juridisk og praktisk hjælp til 
opbygning af riffelbaner. 

• Nej Jeg har adgang til det jeg ønsker og 
forventer 

• nej, egentlig ikke 
• nej. 
• Indføre jagttid på grå Sangsvaner da svaner 

er ved at være lige så stort problem for 
planteavl som Grågæs. Det vil være let at 
forvalte i dagslys. 

• Mere lokal indflydelse og oplysning 
Mere synlig i debatter 

• nej 
• næ 
• Nej 
• Mere indflydelse på beslutninger 
• Ja, jeg ønsker mig et bedre (og yngre) 

foreningsliv. Den lokale jagtforening er ikke 
et specielt godt match for mig. De aktive 
medlemmer er alle lokale, ældre og har 
kendt hinanden et helt liv. Det er min 
oplevelse at de ikke rigtig har nogen 
interesse i nye medlemmer eller tiltag. Jeg 
kommer derfor også i andre foreninger for 
at træne hune eller skyde med riffel - her 
er instruktørene langt mere 
imødekommende. 

• Nej. 
• Det kunne være fantastisk hvis man 

begynder og lytte til de erfaringer der er i 
medlems basen i stedet for kun og lytte på 
dem med uddannelser, men ingen erfaring. 
Der går jægere med op i mod 30 års og 
mere erfaring, inden for specifikke typer 
jagt, som man vælger og overhøre fordi 
man er for følsom over og indrømme en fejl 
eller at en anden ved bedre i det område 
han har haft sin gang i 10, 20 eller 40 år. 
Begynd og lytte til jeres medlemmer!! 

• Nej 
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• nej 
• Nej 
• nej 
• Nej 
• Nej 
• ja jeg er nu 70 år og havde forventet at jeg 

som pensionist kunne blive medlem af den 
eksklusive  klub "juniormedlemmer" men er 
desværre føde i 1949. I bør  nedlægge den 
eller også optage ”Gamle medlemmer” 

• nej 
• nej 
• Jeg ville gerne være medlem af Danmarks 

jægerforbund uden at skulle være medlem 
af den lokale afdeling og dermed betale til 
deres virke (som jeg ikke deltager i) 

• Nej 
• . 
• Nej 
• Nej. 
• nej 
• Laver priser på medlemskab 
• Miljø neutrale skyde baner 
• Nej 
• Mej 
• nej 
• Pas 
• Nej 
• Syntes I skal se på ulve problemet. 

Komme mere ud ,,man hørere ikke meget 
fra jer. 

• Nej 
• Nej 
• Fint med ny app 
• nej 
• Nej 
• nej mine behov er dækket 
• nej 
• nej 
• Mere info om stranjagt og fællesjagt på 

statens arealer 
• Nej 
• grav jagt 
• Nej ikke på nuværende tidspunkt 
• Nej 
• Nej 
• Ja jeg kunne ønske e4n form for 

jagtrapporter fra jægere  der har været i 
udlandet på jagtrejse,arrangeret af et 
jagtrejsebureau. Det ville være rart at høre 
om gode, men også dårlige oplevelser. 

• Ikke pt 
• iab 
• Nej 
• Nej 
• Bedre indsigt i hvad vores penge går til. 

• ikke umiddelbart 
• Flere typer kontingenter 
• Nej 
• dette er et svært spørgsmål da det er mere 

eller mindre bare et blad (som er god 
læsning) og en regning hver år lige som min 
fagforening men intet nyt er godt nyt.. 

• flere arrangementer for nyjæger 
• Nej i gør det godt. 
• Ja absolut. Der er i jagtbladet alt for meget 

om bukkejagt eller andet storvildt med 
tælling af point og beretning af eksklusive 
jagtrejser. Der bør være meget mere om vi 
almindelige jægeres udfoldelse af jagten 
på især flyvende vildt. Det er ingen sag at 
ramme et stort dyr, der står stille, men 
ganske svært at ramme en krikand i strid 
blæst. 

• Tænker der kunne være flere kontante 
fordele.... 

• Næ 
• Få afsluttet farcen om riffelprøven. 

At riffelprøven fortsat er afhængig af at 
der er bestået en haglskydeprøve er direkte 
pinligt. 
Pres på for at få skrevet den nødvendige 
bekendtgørelse, loven er jo for længst 
vedtaget. 

• Ja jeg hade håbe at man blev indbudt til 
fælsejagt 

• Et bedre blad - for meget fyldstof pt. 
• Nej 
• nej 
• Nej ikke rigtig. 
• Mere info for almendelige jægere 
• Nej. 
• Jeg bruger det ikke rigtigt 
• Ja  

Et medlem skab for 40 tids pension 
• Ikke umiddelbart 
• Nej 
• Nej 
• Ikke umiddelbart 
• Jeg har ikke anvendt mit medlemsskab så 

meget, derfor er jeg faktisk lidt i tvivl om, 
hvilke muligheder jeg har, når jeg er 
medlem? 

• Mere kursustilbud/undervisning af 
nyjægere 

• nej 
• Der kunne godt være noget/nogle som 

tænkte en hånd ud til nyjægere for at få 
dem bedre i gang 

• Jeg kunne godt tænke mig, at der på én 
eller anden måde, var mere fokus på 
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hvorledes man kan får adgang til 
konsortiums og leje af jagt arealer 

• Nej. 
• Egentlig ikke, men hvis jeg skulle nævne 

noget, så kunne det være rigtig godt med 
flere aftner/kurser i den lokale 
jagtforening med mere viden om 
jagtrelaterede emner. 

• Mindre kontingent, hvis blad fravælges. 
Læser det ikke 

• Nej egentlig ikke, er meget godt tilfreds.. 
• Mere tanke på den næste generation af 

jægere, fokus på det frivillige arbejde .- 
også sådant, at den næste generation vil 
investere i det. 

• Ikke i øjeblikket. 
• nej 
• det er svært at finde ud af de lokale jagt 

tider når maner ordblind da de skifter så 
meget. så skal man finde nogle som vil 
læse dem hver gang. 

• Ved ikke 
• Mulighed for at komme med på jagt. 
• Jeg er nyjæger, så jeg kender ikke rigtig 

mit behov endnu. 
• Ikke pt 
• Nyheder og flere fordele 
• Nej 
• Nej. Jeg føler at DJ udbyder en meget fin 

palette af muligheder og tilbud. 
• Nej. 
• Nej 
• Nej 
• Nej 
• Ikke som sådan 
• Flere arrangementer for nyjægere 
• Nej 
• Nej 
• nej 
• Den nye app til telefonen er temmelig 

kringlet, når man skal finde generelle 
jagttider. 
 
Når man betænker, hvor meget DJ og 
jægerne gør og betaler for vildt og 
naturpleje, så irriterer det mig, at det altid 
er en person fra Danmarks 
Naturfredningsforening, der skal udtale sig 
om dette og hint, når det drejer sig om 
naturpleje! 

• Nej 
• Konkurrence eller lodsedler til relativt få 

kroner for at pulje sammen til få pladser på 
evt naturstyrelsens dagsjagter eller 
lignende. A la amerikansk måde hvor det er 
lodtrækning. 

• Nej 
• Nej 
• Det burde være muligt at lave det sådan at 

man kan nøjes med at være medlem af en 
lokal jagt forening og ikke DJ 

• Nej  
• nej 
• Nej 
• nej 
• Nej 
• Det kan være svært at få en struktureret 

træningsforløb op til sin haglskydeprøve. 
Skal til prøve i november, og ikke mange 
skydebaner holder weekend åbent her i 
september/oktober, og det kan være svært 
at komme til at træne. 

• nej 
• Nej 
• Jeg kunne ønske mig, at der var et mini 

medlemskab, der var billigere, men som 
var påkrævet, hvis man ville være medlem 
af en lokal jagtforening. Mange af de 
faciliteter, der følger med mit nuværende 
medlemskab benytter jeg ikke. 

• At vi havdeen `fladere` organisation, så 
flere fra den alm. jægerskare kunne føle at 
DJ var deres og det derfor var lettere at 
komme til orde 

• Nej 
• En ledelse der lytter og handler i 

medlemmernes interesse 
• Jeg ville ønsker, at visse kurser har en 

længere varighed og afslutter med en test 
til at sikre, at deltagerne har opnået et vist 
niveau, fx i kursene "Vildtsundhed og 
hygjejne" og "genladning".  
 
"Førstehjælp for jægere" og "partering af 
vildtet" bør derudover være en fast del af 
jagttegns undervisning. 

• nej 
• At DJ var langt mere synlige i de ulovlige 

sager der har involveret jagt og jægere 
• Nej 
• ikke lige pt 
• Nej 
• Samarbejde med udenlandske 

jagtforeninger/-forbund, så man kan 
bestille jagttegn og -forsikring til fx jagt i 
Tyskland og Sverige. 

• nej 
• Mere info om forsikringer 
• Nej 
• Næh 
• At i begynder ikke at tale med to tunger. I 

siger officielt at i ikke går ind for 
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arealbegrænsninger men samtidig kan man 
læse i div. referater at i samtykker med 
andre organisationer om at indføre 
arealbegræsninger 

• Jeg kunne godt ønske mig et medlemskab 
light til os, der ikke får læst jæger 
alligevel. Det ender bare i papirkurven, 
hvilket er skidt for miljø og også min 
økonomi. Jeg overvejer at melde mig ud i 
den periode, hvor jeg alligevel ikke 
påtænker at tage på jagt (de næste par 
år). 

• Nej 
• Nej 
• Nej 
• Nej 
• En godt fagblad og en nytænkning af jagt 
• Nej 
• Riffelskydning, kendskab og uddannelse i 

riffelskydning til over 200 m er meget 
begrænset i DJ og der er ikke udsigt til at 
det ændre sig. 

• nææ? 
• Nej 
• Mere direkte aktivitet som f.eks. Ensartet 

procedure for jagttegn indenfor Europa/EU. 
• Flere film 
• nej 
• Jeg syntes, at DJ skal arbejde på at vi får 

et fælles jagttegn incl forsikring, som 
dækker hele EU og gene Norge, og GB, når 
de en gang melder sig ud af EU. 
Vi har et kørekort til vore biler og en 
forsikring, som vi ikke skal forny hver gang 
vi går over en landegrænse. Gud ske lov for 
det. 
På samme vis bør vi have vores jagttegn og 
forsikring. 

• Mere aktiv focus på småvildtjagtens 
fremtidsmuligheder. 

• Nej ikke til selve medlemsskabet. 
• nej 
• Nej, ikke i det store hele. 
• Ikke umiddelbart 
• Så gerne et specielt, nedsat 

seniorkontingent 
• Ønsker billigere kurser 
• nej 
• Mener at den ulvedebat der har været i 

Jylland har vi som jægere 
Ingen interesse i at støtte. 
Får Ulven lov at få egentlig fat i de 
Jydske skove- vil dette udvikle sig til 
Et nationalt problem da ingen familier 
Eller øvrige naturnydere vil turde færdes 
hvor “ en problem ulv “ har  

Lemlæstet et menneske  
Tænk på alle de spejdere og skolebørn 

• ja jeg syntes at afstanden er blevet 
længere, fra menigt medlem i lokal 
foreningen, og til HB. og fornand. 

• Nej 
• Nej. 
• Nej 
• Noget mere nyjæger fokuseret 
• nej 
• Jeg tænker at der bør arbejdes mere for 

den lille mands jagt og har en fornemmelse 
af at der er givet køb på jagt på blandt 
andet grævling sjagger skovskade måger for 
at få mere fasan jagt vi har ikke alle råd til 
dyr jagt husk det jeg ved vi har et kæmpe 
gode hav jagten men det rækker helbredet 
ofte kun til i de unge år 

• Nej ikke pt 
• Ja, jeg savner at Forbundet presser mere 

på ved følgende emner: 
 
Politiet (administrative centre), Det er ikke 
godt nok at vi skal vente i måneder på div 
tilladelser. Vi betaler for denne service, så 
den skal være betydelig bedre/ hurtigere. 
 
Mårhunde regulering. Lad os nu få det 
udstyr og tilladelser der er nødvendig til 
denne regulering, termisk spotter 
natkiggert m.m. 

• Ikke umiddelbart 
• Lidt mere fokus på buejagt. 
• Savner en formular på jægerforbundet 

hjemmeside, hvor man kan printe en 
"skriftlig aftale" ud om opsætning af 
skydestiger/tårne nærmere end 130 m. 

• Der bør bruges mere energi på at bevare 
standjagten og skaffe jagttid på flere arter 

• En DJ lommekalender hvert år før nytår 
• Nej 
• Gad godt, hvis medlemsskabet kunne give 

adgang til flere jagter 
• Kunne evt være fint med en mail med 

nyheder om hvad der DJ kæmper for politik 
pt. 

• Mere aktiv handelsplatform. Formidling af 
jagt osv. 

• Faktisk ikke. 
• Nej 
• Bedre adgang til jagter for "byjægere" og 

jægere uden "jagtfamilier" 
• Nej 
• Gennemskulighed i de overordnede 

beslutninger der træffes i DJ 
• Nej 
• Ved ikke 
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• Mere åbenhed i jeres, organisation. 
En formand skal kunne sidde 4 år, af 
gangen, og max 2x 4 år ialt. så det ikke 
bliver af egen interesse, men for 
medlemmerne. 

• Ja spændende jagter i kreds 3 
• nej, det har jeg ikke 
• Ikke decideret til medlemsskabet, men 

gerne øget jagttid på krager og råger, og 
ikke blot regulering. 

• DJ's hjemmeside er svær at navigere på, o 
oplysninger om lokale aktiviteter på 
medlemssiden svære at finde. 

• Nej 
• Ja, jeg læser ikke jagtbladet og synes det 

er spildt at sende det ud. Kan man få 
nedsat kontingent hvis man fravælger det? 

• Som nyjæger er der nogle fine tiltag - men 
efter 1. nyjæger jagt står man meget 
alene.  
En bedre vejledning mod og evt. 
koordinering mellem jæger mht. at få 
andel i jagt, kunne være en stor hjælp. 

• nej 
• Nej 
• nej 
• Nej 
• tit medlemsblad kommer ikke til tiden. 
• Nej 
• Ikke umiddelbart - pt har jeg ikke mulighed 

for at benytte mig af de tilbud, som jeg 
gerne ville 

• hensyn til den mindre jæger 
• jeg synes medlemsbladet er blevet for 

poppet,savner flere artikler fra den lille 
danske jæger. synes der er for meget 
udenlands,trofæjagt- 

• Nej 
• Mere selvransagelse omkring jagtens 

fremtid. Vi må gribe i egen barm og lukke 
ned for unsustainable hunting and shooting. 
Fx manglende areal krav og 
masseudsætning kan meget vel blive 
jagtens død i Danmark 

• Sparring og samvær med andre jægere 
• Være til at at udvikle vores foreninger, da 

jeg som medlem KUN møder foreningerne..  
og mange af dem er døde og burde 
sammelægges pga. Mangel af frivillige til at 
udvikle foreningen.. 

• Rabataftaler, skydekurser og lignende som 
kan løfte de generelle færdigheder for alle 
jægere. "Jagttegn light" til dem som måske 
ikke har benyttet deres jagttegn i nogen år, 
så viden kan blive opdateret uden at man 
skal igennem et helt jagttegn (man har det 
jo stadig). 

• ikke endnu 
• DJ’s bestyrelse skal inden for max 1 uge 

svare på et medlems spørgsmål. 
Jeg ventede ca 1/2 år på svar, der først 
kom, da jeg rykkede det pågældende 
bestyrelsesmedlem 

• Den sidste del af riffelinstruktør Udd.  
I område 3 

• Nej. 
• Har ingen forventninger. 
• Nej 
• nej ikke 
• Jeg mangler ind imellem tilbud målrettet 

til “nyjægerer”  
Jeg har ikke et stort netværk at trække på 
indenfor denne verden, og kunne godt 
bruge tilbud der kan give mig ny viden eller 
erfaringer. Jægerverden kan være lidt 
lukket hvis man ikke har et netværk eller er 
en kvinde som jeg er :-) 

• Nej 
• Umiddelbart nej. 

 
Det er dog mit ønske og håb, at det bliver 
lovbestemt at være medlem af en faglig 
jagt organisation med løbende krav til 
færdighederne især i forhold til våben og 
træning hermed samt løbende krav til vildt 
kendskab. Kort sagt: Ikke alene 
kvalitetskrav til jagt organisationen, men 
også til at alle jægere.  Det er ikke godt 
nok, at man kan tage sit jagt bevis, lægge  
det i skuffen og evt. mange år senere tage 
det op igen og gå på jagt! 
 
(Jeg er til eksempel medlem af en 
kajakklub, hvor man årligt skal bevise, at 
man kan svømme 600 m.) 

• Jeg er ikke klar over om det som sådan er 
ønsker til mit medlemsskab. Men som 
hundefører og hundetræner, ville jeg ønske 
der kom mere fokus på, hvordan man 
træner jagthund efter de nyeste metoder 
og at det er fuldstændig uacceptabelt både 
på jagt eller til træning at straffe sin hund 
fysisk. Kulturen vedrørende hvordan man 
behandler sin hund skal virkelig til at 
ændres - man slår jo altså heller ikke sine 
børn længere (forhåbentlig da) og de nye 
metoder(positiv forstærkning og frivillig 
adfærd) til at træne sin hund er så 
effektive og gode, at den anden kutyme 
med at være voldelig simpelthen skal ud. 
Så på en eller anden måde, så skal der 
være mere fokus på det. Og det skal nå 
helt ud i de lokale jagtforeninger, at den 
"gamle" æra er slut. Dermed ikke sagt at 
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hunde ikke skal have disciplin og 
konsekvens men det er bestemt ikke lig 
med vold. 

• manglen kamb mod Dof og deres 
usegtmesige trusle for fuglevildet de burte 
sammen med jer gør det mer ind for 
lanmanen der dyrger alt sin jor i stedet for 
at tænke på viltet 

• Min alder taget i betragtning jeg er 77 år, 
har jeg ikke nogen ønsker til forandring 

• Mangler kontant støtte til div. naturpleje, 
eks. mårhundebekæmpelse. 

• Måske nogle mere relevante rabataftaler. 
• Gratis Skyde baner for medlemmer af DJ i 

Århus kommune (f.eks. Ved Petersminde i 
stedet for en Lufthavn) og ikke ude i 
Tirstrup lufthavn arialer. 
Vi køre heller på motorvej til Lund ved 
Horsens, eller Gylling end den idiotiske idé 
af opbygge og lægge den så langt væg fra 
Århus centrum!!! 

• Nej 
• At vores jægerforbund opretter og driver 

skydebaner. 
• kunne ikke lige se hvad det skulle være 
• Jeg synes der burde være en mulighed at 

fravælge Jagt magasinet. Ikke fordi 
magasinet er dårlig men for at 
medlemskabet måske kunne være en smule 
billigere. 

• ? 
• Nej ikke umiddelbart. jeg synes at mine 

behov bliver dækket på nuværende 
tidspunkt. 

• nej. 
• Nej 
• Mere viden om lokale jagtmuligheder 

omkring Århus. Synes bladet er meget 
generelt for Danmark og kunne godt se set 
spændende i at vide mere omkring vildt 
udviklingen i de forskellige danske byer. 

• Ved ikke endnu. 
• Nej ikke pt. 
• NEJ .... det fungerer efter min mening 

"FINT" med masser af god jagt information 
• Er generelt godt tilfreds. Selvom 

undervandsjagt mest er set som fiskeri, 
synes jeg ikke, deres sag bliver håndteret 
lige så godt som jægernes. Især på 
internationalt plan, kunne de drage nytte 
af et samarbejde, som jeg gerne så DJ 
bidrage til. 

• Ønsker at dj kæmper for vildtet og ikke et 
højt medlemstal 

• Nej 
• Mulighed for at se lokale jagtindbydelser 

for nyjægere 

• Nej 
• Tror jeg ikke. 
• Jeg vil gerne give mere tilbage til nye 

ungjægere, for jeg tror på, at jagt kan 
være med til at understøtte FN's 
verdensmål. 

• Ikke nogen jeg kan komme i tanke om 
• nej 
• At få tilsendt magasinet. Jeg ved ikke 

hvorfor det ikke kommer med posten 
• Ikke endnu 
• Na 
• Jeg kunne godt ønske mig flere direkte 

medlemsfordele samt et større og mere 
internationalt udsyn — som ung byjæger 
(ikke nyjæger) interesserer jeg mig altså 
mere for storvildtjagt i Afrika end 
regulering af mårhunde på Lolland. 

• Nej 
• ja, jeg kunne ønske mig en ændret 

holdning fra DJ til forvaltningen af vores 
hjortevildt. 

• Er nyt medlem, så nej 
• Nej umiddelbart ikke. 
• Nej 
• Nej 
• Ja, hvordan jeg kommer i kontakt med 

andre kvindelige Jægere. Jeg har været 
Jægere i snart 42 år og selv om jeg går på 
nettet finder jeg ikke noget jeg kan bruge. 

• Næææ 
• Mere kamp for jagt ... og tag regne 

reguleringsarbejdet som “gidsel” 
• no 
• En klar etisk holdning til f.eks. 

Hjortebildtforvaltning, mårhunde og 
regulering i det hele taget. 

• nej 
• Jeg har altid været glad for DMU,s 

forsknings rapporter, gerne i "tygget"form. 
Da det hed "vildtbiologisk station" drejede 
det sig meget om pattedyr og fugle, jagt 
bare og ikke jagtbare. Her må DJ gerne 
hjælpe med at formidle. 

• Så gerne at man fokusrede på videregånde 
kurser for den erfarende Jæger 
eksempelvis som vildt sygdomme, 
revirpleje, dybere kendskab til råvildt. mv. 

• nej 
• Nej 
• ? 
• Nej 
• Jeg ønsker mindre politik i DJ 
• Mindre papir - mere elektronisk 

kommunikation. Virker utidssvarende. 
• Ik nu 
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• Nej ikke umiddelbart. 
• Ved ikke  :-) 
• Flere "jagthistorier" skrevet af 

medlemmerne. Ikke journalistik, men mere 
korte noveller "short-stories" med passende 
form af selvironi og "jagt-historie" (delvis 
fiktivt ) indhold.  
Sådan nogle historier man kan sidde og 
gnække over under læsningen. 

• Mere dansk jagt mindre udenlandsk 
• Nej 
• Nej 
• nej 
• nej 
• Jeg kunne godt tænke mig, at der blev 

brugt flere ressourcer på at forklarer, 
hvordan man som jæger og medlem af DJ 
får maksimal udnyttelse af sit 
medlemsskab. En let overskuelig 
organisation af de regionale/lokale 
foreninger under DJ, samt en mere 
tilgængelige adgang til den enorme viden 
om Jagt, udøvelsen, lovgivningen osv. Det 
kunne evt. være via en langt større fokus 
på det virtuelle univers (hjemmeside mv.) - 
og ikke mindst skabelsen af en lettere 
kontakt mellem jægerne ind over DJ´s 
tilbud. 

• Nej 
• Ikke umiddelbart 
• Nej 
• Indholdet i bladet: 

 
Umiddelbart ret støvet og umoderne - jeg 
skimmer det typisk. 
Der kunne i min optik, være meget mere 
indhold med test af udstyr, gear, tøj, 
våben og lign.  Det kunne fylde meget 
mere, og sikkert også appellere til jeres 
annoncører.  
Og så guides for nye jæger - hvordan man 
det ene og andet i forhold jagt - teknikker. 

• nej 
• Nej. Der komme fin info for der rør sig inde 

for jagt. 
• Nej 
• Ja - det er for dyrt. 
• Nej tak 
• Nej 
• Mere digitalisering ville være rart 
• Næh. 
• Nej 
• Gerne flere læserbreve i jagt. 
• Nej 
• Ja at monopolet bliver brudt 
• Ja i bladet jæger er der alt, alt for lidt stof 

fra den hjemmelig jagt, natur og miljø, 

mere stof ude fra de herlige jagtforeninger 
landet over, således at der her skabes 
interesse for at det er attraktivt at være 
medlem af Danmarks Jægerforbund, og 
hvor attraltivt det er at være med til at 
udvikle Danmarks Jægerforbund. Hold 
opmærksomhed på det nationale stof i 
Jæger. 

• At der er større pres på for at få 
gennemført ændring eller færdiggørelse af 
lovtekst. Her tænkes på at kunne gå 
direkte til riffel prøve. 
Hvorfor ikke gøre noget mere for 
medlemmer, øge presset på ministeriet??? 

• Ikke lige umiddelbart 
• Nej 
• nej 
• Nej 
• Nej 
• Nej 
• nej 
• Nej 
• At der bliver lavet et par 

fællesarrangementer rundt omkring i 
landet så alle landsdele kan være med  

• mere handel med brugte våben, udstyr, 
hunde, jagtrevirer - ml private.. 

• Nej 
• flere rabatter og medlemstilbud 
• Nej 
• Mere udbredt fordelsprogram 
• Evt flere kurser, i f.eks brug lokkekald 

kragejagt og lign 
• At det er meget billigere - alt for dyrt 

sammenlignet med andre foreninger: 
DN = 350 DKK om året 
DOF = 350 DKK om året 
FDM = 660 DKK om året 

• Nej 
• Nej 
• mening 
• Ja forvaltning af hjortevildt. 

Jægerforbundet skal gå ind med mere 
oplysning omkring hjortevildt 
Kom dog med nogle kurser for almindelige 
jægere. 

• Forskelligt der er lagt i Jægerråd burde 
være i kredsregi da ikke alle ønsker at 
være begrænset af en kommunegrænse 

• - 
• Nej 
• Nej 
• Nej ikke umiddelbart 
• Egentlig ikke 
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App'er et godt tiltag. Der bør satses hårdt 
på udvikling videre heraf. det er fremtiden. 

• Tilbud til nye jægere, både i forhold til 
udstyr og adgang til billige jagter 

• Mere jagt relevant gå på mod og mere 
omkring regulering 

• Nej 
• Nej, det har jeg ikke tænkt over endnu 
• Dj's mobil app må meget gerne fortsætte 

som den er nu. 
• Ikke rigtigt 
• Ikke som sådan, jeg er tilfreds som det ser 

ud nu. 
• Mulighed for termisk til mårhund. 

Bukkejagt fra 1 maj som i Tyskland. 
• Jeg vil gerne læse om test af våben og 

udstyr 
• Ja, kontakter til lokale jægere. 

Jeg synes, at bladet Jæger giver alt for 
megen plads til beskrivelse af jagt ud over 
det, de flest, normale jægere med 
fødderne på jorden er interesseret i og har 
mulighed for at være med til. Hvis man 
kører Suzuki føler man ikke nødvendigvis 
noget sammenknytning til at læse om 
Porches formel1-biler. 
Alt for mange artikler handler om ekstremt 
dyre jagtoplevelser, som selvfølgelig giver 
nogle jægere oplevelsen af at drømme - 
men det er meget langt fra at få det 

danske kulturlandskab til at indeholde bare 
lidt natur. 

• Nej 
• Ja. Ønsker en større platform hos DF for 

medlemstilbud på grej, tøj mm. 
• næææ.. 
• Lidt mere Bue       Natur  og  også ikke 

jagtbare fugle man oplever der ude 
• Synes DJ er for anonyme. Vi ser ikke DJ ret 

meget i medierne, men aktid alle andre 
naturorganisationer. Dermed dårligere og 
dårligere jagttider til stor frustration for os 
jægere 

• At der bliver draget beslutning af nogle at 
de debatter der bliver taget op. 
Det er ikke altid nok kun at debattere, 
nogle gange kræves der mere end debat. 

• Ikke pt 
• Godt tilfreds 
• Al støtte udleveres til jagtforningerne 
• Nej 
• nej 
• Ok som det er nu 
• Nej ikke generelt. 
• nej 
• At når man melder sig ind og skiver hvilket 

medlemskab man skal have, at man så ikke 
får et andet. Jeg meldte mig ind som 
“junior” men fik en regning som “senior” 
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DELTAGER DU I KURSER OG UDDANNELSER FOR AT DYGTIGGØRE 
DIG SOM JÆGER? 
 
Angiv gerne flere svarmuligheder. 
 

  - Andet?  
• Statsskovs jagter med information 
• Jeg ville gerne deltage i mon lokale 

forening,men ved ikke hvad der foregår 
• i konsortiet 
• Holder markprøver 
• opfølgning/nye kurser 
• Får undervisning fra lærer og erfarende 

jæger 
• ikke pt. pga hånd skade. 
• Skydning for at blive en bedre skytte 
• Ingen kurser i min jagt forening 
• men for lidt 
• wish for more english courses 
• vetrinær 
• Jeg er nyjæger, men vil helt sikkert bruge 

tilbuddene i fremtiden. 
• har gjort 
• Nettet 
• Skydebane, skydevogn på mit arbejde og i 

jagtforening 
• Jeg er ikke i dk så meget så kan ikke 

deltage 
• Selvstudie når tiden tillader 
• Vil gerne men bor på bornholm 
• mangler på bornholm 
• Skydebane 
• På det lokale skydecenter 
• Endnu ikke, er helt ny jæger 
• Jeg er 71 så jeg har været der 
• Aner ikke hvilke kurser der eksisterer. Jeg 

er nyjæger. 
• arrangerer kurser om buejagt 
• flugtskydning 
• Hundeprøver 
• hygiegnekursus 
• Hvis det rigtige kursus kommer. 
• Som nyjæger har jeg pt ikke haft mulighed 

for det 
• Min søn har været juniorcamps som er 

virkeligt gode 
• Har ikke været aktiv nok til at tænke på 

alle mulighederne 
• nej 
• Læser 
• Alder imod mig 
• Lejlighedsvis 
• Skydebaner 

• Flugtskydningsforening 
• lokal skydebaner 
• Er nyjæger. Men på sigt vil det nok komme 
• Har gået på skyde kursus. Taget tysk 

veitanerkursus 
• Meldte mig engang til et DJ kursus der så 

alligevel ikke blev afholdt 
• Flugtskydning 
• Skydebane 
• Har gjort 
• Har været aktiv 
• Ved Foredrag 
• DJ skydebane med instruktør 
• Skydning på banen i Rønde, iøvrigt med en 

fremragende instruktør 
• Vil deltage når det er muligt 
• Jeg anser nyjæger jagt som lærerig 
• Ikke endnu 
• Ville gerne men har ikke tid 
• Er selv en del af zet 
• Skydning 
• har endnu ikke benyttet mig af det 
• Rådspørger seriøse og erfarne jægere 
• Jeg går på skydebanen og læser om vildt 
• Har ikke deltaget endnu 
• Engang i mellem, men burde gøre mere 

selv. 
• Lokale skydebaner ved ikke om det er DJ - 

men ingen DJ rabat 
• Først for nylig blevet aktiv jæger igen. 
• Nej, men ville gerne, men syntes ikke jeg 

har tid. 
• er pensionist 
• har ik tilmeldt mig endnu da jeg først skal 

op til prøve den 23-10 men så skal jeg også 
dygtig gøre mig personligt men også for og 
kunne hjælpe andre 

• Jeg ville gerne, men har ikke fundet noget 
relevant endnu 

• Ville gerne afsted men tiden er ikke til det 
lige pt 

• Jeg uddanner mig som dyrlæge da jeg kan 
bruge dette til jagt blandt andet 

• Nyjægerjagt 
• Vildthygienekursus på KU 
• Jeg er stadig ny og lærer af mine 

jagtkammerater 
• Schweiss 
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• Foreningen af jagttegnsundervisere 
• Går meget på skydebane. 
• Flugtskydning 
• Skydebane 
• ikke endnu 
• Ikke endnu 
• Jeg vil gerne deltage i flere kurser ved dog 

ikke hvor de foregar 
• Ville gerne, men der mangler info, 

hvad/hvor/hvornår 
• Vil som sagt gerne. 
• Har desværre ikke deltaget endnu 
• Kurser under DGI 
• Ikke endnu 
• Ikke på. 
• Nej, men ser frem til at gøre det næste år 
• Har tidligere selv været underviser for DJ 
• flugtskydning & riffelskydning bør styrkes 
• Har ikke været hurtig nok til at tilmelde 

mig de ønskede kurser 
• Regulerings kurser til regulerings jæger 

skulle der oprettes flere af og uden bruger 
betaling 

• hvis relevant 
• Har deltaget i de kurser jeg skal. 
• kredsmøde 
• ikke for nylig 
• skydebane 
• Er ny jæger men forventer at gøre 
• Har for flere år siden deltaget i DJ-kurser 
• Jeg har været formand for Åbøljagtforening 

igennem 10. Jeg er blevet 68 og har den 
sygdom bag mig så jeg er ikke så aktiv 
længere. Jeg har taget jagthundeinstruktør 
kurset  for en del år siden. 

• Længe siden 
• Deler viden med andre jægere 
• Ikke i nu. 
• Vi er flere i min lokale jagtforening, som 

gerne vil have flugtskydnings instruktør 
uddannelse, men det er nemt at blive hørt i 
vores ego bestyrtelse. 

• foredrag og ligende 
• træning på skydebaner, bue og hagl 
• Lerdueskydning 
• Udbyder selv kurser 
• Jagthorn 
• har gjort 
• Vil gerne at der arbejdes på skadevolden 

vilt 
• jjjjj 
• skydebane 
• Det er flere år siden jeg sidst deltog i noget 

kursus under DJ 

• træner i Vingsted med riffel og Bue. 
TRæner dagligt på buen 

• Jagthorn duelighedsprøver 
• Ikke endnu 
• Har ikke været til et endnu, men tænker 

jeg gerne vil i fremtiden. 
• Skydning 
• Ville meget gerne 
• Det kommer jeg nok til, men er ved at tage 

riffelprøve 
• Vildtforvalteruddannelsen 
• Jeg bor i udlandet 
• Næ, for mig er det ren sevltræning 
• Stående jagthund blev aflyst :( 
• Hvad jeg føler der er behov for 
• Har haft lyst, men ikke fået det gjort endnu 
• Jeg regner med at benytte mig af 

muligheden. Jeg er nyjæger og er ikke 
kommet rigtig i gang endnu 

• Læser en del 
• Manglende tid 
• Er fyldt 80, og ikke aktiv i foreningsregi 
• udsætning af fjervildt 
• Har gået til hundetræning 
• Nej, Men det vil jeg meget gerne 
• underviser hornblæs 
• Skydetræning med jagt kammerater 
• Bruger flugtskydningsbanerne i mit område 

meget 
• Har gået på Aalestrup naturefterskole. Der 

har jeg fået meget viden om det at være 
jæger. 

• Da jeg var yngre 
• via netværk 
• så vidt det er muligt 
• Er nyjæger så er ikke kommet til den del 
• Bueskydning FADB 
• Er tidl. jagttegnslærer med stort udbytte. 
• Skydeundervisning, kalø 
• Er udlært 
• Kurser i regulere skarv mårhund  mink med 

fælder 
• Mangler tid 
• tidligere da jeg var yngre. 
• Jeg syntes det er kursus i vildthygiejne 

konstant, hvad men nogle kurser i gåse 
jagt, andejagt, purcsh jagt eller noget i 
den retning 

• ikke endnu 
• hunderbejde - jagtkammeraer 
• Skydebane 
• Elite hundetræning eksternt 
• Første hjælp 
• Er lige begyndt. 
• har ikke fundet noget jeg har råd til 
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• Ikke endnu, men tror da jeg vil benytte mig 
af det 

• har gjort 
• Nej men ville gerne 
• Har "kun" fået taget genlæsning..   men 

kommer tid kommer råd 
• Oplever ikke mange kurser eller 

information herom 
• Instruktør flugtskydning, jagthornsblæsning 
• Ingen formelle kurser eller uddannelser 
• Samarbejde med erfarne jægere 
• Flugtskydningsbanen besøges flittigt 
• Brug af skydebaner 
• Ikke mere har gjort 
• Skydebane 
• skudebaner 
• Ikke længere,alder 
• Går pt ikke på jagt pga skulderoperation 
• Vil gerne har bare ikke tiden til den. 
• Men nok ikke så meget som man skulle 
• Måske på sigt. (er nyjæger) 
• nyjæger jagt 
• Sjældent at der er noget nær hvor jeg bor 
• Der bliver ikke rigtig holdt noget andet 

hundetræning 
• Flugtskydning 
• Skydebane haglgevær og riffel 
• Har kun været på et kursus vedr. Mårhund. 
• Schweisshunde 
• Ikke endnu. 
• Skydebaner,lerduer 
• Ikke endnu, men planlægger det 
• vildtplejerådgiver 
• Har været pårelevante kurser i ældre regi 
• Ikke endnu 
• Bruger flittigt skydebanerne 
• vidste ikke der var kurser 
• Har ikke været medlem så længe endnu 

denne gang 
• Duebanen 
• Liget hundetræning og foredrag 
• Jeg har haft bestyrelsesarbejde i en 

jagtforening.afholde skydning for 
foreningens medlemmer og har været på 
kursus som riffel instruktør. 

• Ville gerne 
• ingen aktuelle kurser for nyjægere 
• Privat studiekreds 
• På skydebanen 
• Jeg er for gammel, bedre motivation til 

unge 
• får ikke taget mig tid til det, desværre. 
• Nej, men jeg vil gerne. 
• Jagthundeforening 
• Skyde på lerduer 

• Jeg følger med på nettet, læser op på jagt 
der er relevant for mig. 

• Har tidligere, igennem mange været meget 
aktiv, men er trådt ud af mine forskellige 
tillidsposter 

• Danske Torpare Jagtnetværk 
• feltskydning 
• Kurser er alt for dyre 
• Er pt i udlandet men vil gerne 
• Jeg kunne godt bruge nogle af dj kurserne, 

som eksempelvis pels garvning, men med 
afholdelse på Sjælland 

• DJ lederuddannelse skal styres centralt 
men der skal være mange flere lokale 
kurser... 

• Nej men har overvejet det og kunne godt 
tænke mig det når jeg får tid. 

• Har ikke haft mulighed grundet arbejde 
• Ved ikke - har lige bestået haglskydeprøven 
• Desværre ikke, mangler tid pga. små børn. 
• Skydebane, er uddannet skydeleder i dj 
• Udsætningskursus 
• Regulering kursus 
• Skal på strandjagtskursus i Næstved 
• Har gjort for år tilbage 
• Har tidligere benyttet mig af hundedressur 

i den lokale afdeling, men har pt ingen 
hund 

• Skydebanetræning 
• Ønskede det flere gange - men 

jagtforeningen fordelte dengang 
mulighederne bla. de 
priviligerede/vennerne 

• nej, men vil gerne - tiden mangler bare 
ofte 

• Det kommer når jeg får mere tid 
• hundetræning 
• Skydetræning 
• Udbuddet er begrænset og priserne høje. 

Jeg mangler info fra Kreds 1 omkring 
arrangementer. 

• Synes generelt at det er for dyrt og at visse 
kurser ligger på hverdage, hvilket også 
koster tabt arbejdsfortjeneste. 

• nej 
• Feltskydning i Karup og skydebanen i 

ulfborg 
• Ikke mere, har gjordt 
• hundearbejde 
• foredrag i lokalforeningen, 

skydeundervisning på de lokale baner 
• Kurser afholdt i DJ regi, er ganske enkelt 

for dyre, grænsende til syge overpriser. 
• Ville jeg gerne hvis det var lokalt 
• Ikke endnu. Men kunne godt finde på at 

benytte mig af det en dag 
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• foredrag bl.a. om jagthundeoplæring, 
skydning og vildopdræt 

• Er på vej til genladnings og 
udsætningskurser 

• Ikke endnu. Datoer har ikke passet pt 
• Er nyjæger, men vil deltage når det er 

relevant. 
• Meget sjældent 
• det sørger jeg selv for 
• Vidste ikke der blev afholdt kurser 
• Nej dette har jeg ikke været opmærksom 

på 
• Nej pga tidsmangel. Vil rigtig gerne 
• Skydeøvelser med jagtkammerat 
• Organisationsarbejde 
• Kun indenfor jagthorn. 
• Der er som regel langt til nærmeste kursus 

og har svært ved at passe det ind i 
dagligdagen 

• Jeg læser meget om jagt 
• Skydebane 
• Bruger flittigt den 
• vedligehold af skydefærdighed på 

skydebane 
• Skydebane 
• Deltager i duelighedsprøver én gang om 

året 
• Øver på skydebanen 
• Holder mig ajour på skydebanen og via 

litteratur 
• Jeg snakker med andre jægere 
• x 
• Hvis det er noget jeg rent praktisk har brug 

for, tager jeg på kursus uanset sted, 
udbyder eller pris. 

• Har endnu ikke deltaget 
• ikke haft mulighed endnu 
• Ville gerne deltage i flere af kurserne, men 

må se i øjnene en travl hverdag og 
weekender gør det svært for mig at få gjort 
noget ved det. Der er ellers mange 
spændende tilbud. 

• Nej ikke endnu 
• Regulering 
• Ikke endnu 
• Det kommer jeg til 
• Hvor finder man kurserne? 
• Har ikke været på nogen endnu men jeg 

skal have tilmeldt mig 
• ikke endnu 
• har gjort 
• Hygiejnekursus, feltskydning 
• Underviser selv 
• Det burde være gratis i forhold til vores 

kontingent 

• Skydebanen i Kalø med instruktør 
• Har tidligere været meget aktiv for 

forbundet 
• Gåsejagtforsøg 
• Har gjort tidligere 
• har gjordt 
• Jeg vil gerne men har ikke kunne få det til 

at passe endnu 
• har gjort 
• Holder mig opdateret ved at læse Jæger og 

følge med jagtpolitisk 
• har oprettet markvildtlav 
• Ikke endnu er nyjæger 
• Jeg deltager ikke i kursus mere jeg er for 

gammel har været riffelinstruktør og 
prøvesagkyndig 

• har gjort 
• Snakke med andre jæger 
• Prøver at følge godt med i nyhederne 
• jeg er helt nyuddannet 
• Skydebane 
• Træning flugtskydning 
• Har været meget aktiv 
• Men har gjordt før hen! 
• Mine børn gør, en gang hver 2-3 år 
• Skydetræning - Hagl 
• Vil gerne deltage på kurser, men har ikke 

prøvet dem endnu 
• Har ikke rigtig udnytte dette. Overveje 

terrænpleje kurser men de er ret sjældent 
• Har ikke været på nogle, da jeg er ny, men 

vil gerne 
• Er lige blevet medlem men vil helt sikkert 

benytte det 
• ikke mere 
• Ikke ind til nu, men har planer om at bruge 

det fremover 
• Som udgangspunkt nej. Men ville gerne. 

Arbejdet hermed er desværre blot i min 
optik alt for opsøgende. 

• via Ft spaniel klubben 
• Læser nyhedsbreve og retningslinjer for at 

holde mig ajour 
• Når tid og arbejde tillader 
• Vildtpleje 
• Jeg er IKKE med i inderkresen :-( 
• Lokalt 
• Nej ikke endnu, men jeg vil benytte mig af 

det med tiden. 
• er uddannet herregårdsjæger 
• udsætterkursus 
• Savner hygiejne kursus 
• Ikke endnu, skal lige bestå jagtprøve 
• Jeg kommer på skydebanen 
• Hvor ser jeg kurser? 
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• Har ikke været muligt endnu, men det vil 
jeg helt sikkert når jeg kan 

• Inden for hundetræning 
• Har ikke deltaget i nogle i nu, men vil 

gerne fremad rettet for st være en bedre 
jæger og klogere på vildtet og naturen 

• Har deltaget på mange DJ-kurser tidligere 
• Jeg har ikke bestået skydeprøver endnu og 

er ikke særligt aktiv men det vil ændre på 
når jeg har bestået 

• Hundetræning 
• Udelukkende grundet besværligheder med 

job og fritid der passer dårligt 
• Jeg ville gerne men har pt ikke så meget 

tid med to små børn 
• har ikke diltaget i nu 
• Ville gerne, men har ikke haft råd eller 

mulighed. 
• ikke lige nu men skal til det en gang i løbet 

af næste år 
• 80 år om få dage 
• Jeg har endnu ikke haglskydeprøven 
• Skydeskolen på Kalø 
• instruktør kurser 
• ikke mere 
• Hjortelauget 
• Endnu ikke kun 2 år som aktiv jæger 
• ikke endnu men snart 
• jagtprøvelærer 
• Jagthundetræning 
• ikke mere 
• Dressur 
• Gåse regulering 
• Jeg deltager aktivt i skydetræning både 

med hagl og kugle 
• Er lige blevet jæger. 
• Ikke nødvendigvis i den lokale forening. 
• selvstudering 
• Ingen kurser lokalt 
• hunde træning skydning 
• hundetræning 
• Ikke endnu, men vil gerne 
• mangler en god oversigt over muligheder 

for kursus anno 2019 - for gl. dags 
• vil deltage i fremtiden 
• Samvær med andre jægere 
• Ikke for tiden 
• Flugtskydning 
• Nyt medlem 
• alt for jagttegnslærere 
• Meget riffelskydning 
• Jæger råd 
• Messer 
• private kurser 
• jagtkammerater 

• Var ikke klar over at der var nogle! 
• mårhundebekæmpelse 
• Er svært at finde kurser 
• Afventer at tage skydeprøve så er ikke aktiv 

jæger 
• Har fast weekend job, så gerne kurser i 

hverdagen. 
• får ingen tilbud 
• Mit konsortie arrangerer selv 
• Kuzrser afholdt af  Dj er blevet til 

overnatnings kurser, priserne alt for høje. 
Små foreninger har ikke råd til at sende 
folk afsted 

• Feldtskydning 
• Ikke endnu da jeg er nyjæger. Men helt 

sikkert senere. 
• jeg har lige gået på jagtkursus 
• Ikke smart at de oftest ligger på hverdage 
• jeg er buejæger og deltager i vores 

forening 
• ja, hundeinstruktør 
• Læser stort set altid artiklerne i jæger 
• Har gjort 
• ikke endnu 
• Bl.a. Førstehjælpskursus 
• Hundetræning 
• ny ervervet jagttegn 
• Træner hund i DRK 
• Jeg er nyjæger men vil gerne uddanne mig 

til flugtskydningsinstruktør på et tidspunkt. 
• jagttegnskursus 
• ad hoc 
• selskabeligt samvær 
• Feltuddanelse, bøger og praktik 
• Anede ikke man kunne. 
• Nej, jeg var ikke klar over at de fandtes 
• FADB 
• Hundetræningmv DJR 
• Går på flugtskydnings baner 
• Skydebanen 
• har vist alt relevant 
• Mårhunde og Vildsvin foredrag 
• Bor i Tyskland og kommer sjældent på jagt 

i Danmark. Det er mere omvendt 
• Egne kurser 
• Skydebaner jagtgevær og riffel + 

hundearbejde med egen jagthund og som 
træner. 

• Deutscher Jagdverband 
• Har ikke haft tid endnu men vil gerne 
• Har ikke haft muligheden 
• Ivrig skytte i skydeklubber 
• Følger med i udviklingen på 

lovgivningsområdet, jagtdebatten mm 
specielt via Jæger 
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• Er uddannet r.indstruktør 
• ikke mere 
• har været meget aktiv men ikke mere pg. 

alder 
• ikke aktiv gr alder 
• Ikke længere 
• Bliver vejldt af de andre jagtvenner 
• underviser i jagttegn 
• Har deltaget i et enkelt kursus, som far 

købte til mig 
• Jeg har ike 
• Er nyjæger så er ikke kommet igang. 
• Jeg har ikke set eller søgt nogle 
• Har ikke haft mulighed for at deltage endnu 
• Mangler stadig haglskydeprøven, derefter 

tænker jeg at bruge kurserne 
• har gjort for år tilbage 
• Aktiv med natur og vildtpleje i 50 år : 

Anlæggelse af søer, læhegn, vildtremiser, 
vinterfodring, fodermarker, plant for 
vildtet, 20 årig udtagning af agerjord, 
uddannelse af ny jægere m.m. 

• Jeg læser om de emner der har min 
interesse 

• Jagtfeltskydning 
• Er buejæger 
• Andet regi 

• Nej men ville gerne 
• Da jeg er studerende, er det dog ikke i lige 

så høj grad jeg har mulighed for at 
dygtiggøre mig, da det jo selvfølgelig 
koster noget. 

• ville gerne men det er svært som 
førtispangtonist 

• Lokal Jagtforenings netværk 
• skydebane 
• andre steder end DJ 
• Jagtstier og skydebaner 
• Skyttekurser 
• Er ikke så aktiv længere 
• Kun tvungen 
• Alt hvor jeg kan lære om innovasive arter 
• Kenneth, Kalø skydebane 
• Jeg skulle have trykket på nej 
• Kan ikke finde kurser ang. mit 

interesseområde 
• Har ikke haft tiden endnu 
• Undervisning på lokalskydebane 
• Mest på venne basis 
• Bor i udlandet og dygtiggør mig lokalt 
• Kurser og foredrag arrangeres desværre 

altid på dage, hvor jeg ikke kan deltage. 
Ærgerligt, for det vil jeg gerne. 
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HAR DU FORSLAG TIL, HVORDAN DJ'S ORGANISATION KAN 
FORBEDRES OG GØRES MERE EFFEKTIV? 

• iab 
• Slip mafia-taget om de lokale foreninger og 

tillad medlemmer der ikke er med i DJ. Det 
er helt tåbeligt, at man skal tvinges til at 
være medlem af DJ for at kunne støtte sin 
lokale forening, særligt taget i betragtning 
af, hvor lille en del af DJ kontingentet der 
ender i den lokale forening. 

• Fjerne jægerråd og føre det politike 
arbejde over i kredse som så styrkes med 
lokale distrikter som i kreds 7 
Jagtforenings bestyrelse skal have direkte 
kontakt via distrikts møder 
Vi skal styrke ledelsen i DJ gerne med 
fuldtids næstformand og gerne også en 
marketing direktør som skal skabe flere 
medlemmer 

• syns der er for lidt information om hvad der 
sker lige nu og her og der gælder 
både,jægerråd kreds og dj i det hele taget 

• Gøre organisationen mindre, færre  men 
bedre jagtforeninger. 

• Opbyg et netværk af ambassadører blandt 
jeres menige medlemmer. Der vil kunne 
laves et kæmpe lobbyarbejde blandt så stor 
en medlemsskare fra så bredt et udsnit af 
befolkningen. Der må findes mange 
medlemmer der kan inddrages i enkeltsager 
uden de behøver at være blandt den 
normale drift af organisationen. 

• Nej 
• Nej 
• nej 
• Nej 
• Spørg lokalforeningen mere til rås om hvad 

i kan gøre for dem. Det er jo dem der 
holder røven oppe på jeres fede løn. 

• Nej 
• Nej 
• Ike være så jægerfjensk og vattet 
• Flere medlems afstemninger (udsætning af 

hjortevildt) 
• Fokus på de unge sæt priser ned ved 

ungjæger for at få flere til at vælge at 
skyde på baner og sådan noget 

• Nej 
• ? 
• Nej 
• Man er jo i fuld gang med en 

omorganisation 
• Informere lidt mere om indholdet i det 

politiske arbejder 
• Nej 

• Et højt ønske om at flere jægere bliver 
medlemmer. Sammen står vi stærkere. 
Sådan som jeg hører det er det gang på 
gang kontingentet der er for højt. -Kunne 
det sættes ned ved at bladet Jæger blev 
trykt i en mindre og billigere 
udgave....måske avis form? Bare en tanke. 
Flere og bedre medlemsfordele. Måske 
flere af de gode artikler hvor kun 
medlemmer har adgang til at læse på DJ's 
hjemmeside. 

• Jeg synes man skal gå ind for en regulering 
af ulven i Danmark. 

• Orgationen skal være fladere der er for 
langt fra lokal jagtforening til toppen i dj 

• Nedlæg jægerrådene i kommunerne. Styrk 
kredsene. 

• Evt deltage mere på foreningsniveau. 
• Nedlægge jægerrådene 
• Mere synlig 
• Intet nyt er forhåbentlig godt nyt 
• Mere direkte demokrati. Færre ledelslag og 

medlems afstemninger. 
• having more information in english 
• Nej ikke på det overstående punkt. 
• Hvorfor er det så vigtigt at jeg skal 

forholde mig til DJs organisation? Jeg synes 
ærlig talt det er ganske uinteressant. Jeg 
betaler vel mit kontingent for at nogle af 
de mennesker der er ansat i DJ skal 
udtænke DJs organisation. Forøvrigt fylder 
alt det organisations pjat alt for meget i 
Jægeren. Brug dog pladsen på noget 
jagtrelevant i stedet for noget jeg ingen 
indflydelse har på alligevel. 

• Nej. 
• iab. 
• Vi har fået Dåvildt på Bornholm vores 

Hjorte gruppe er total lukket land ingen 
referater ingen info om arbejde. Vores 
kordinater er ikke valgt men udpeget af 
vores skovfode (kammerateri) 

• Se på Børsens informationsstruktur via 
telefonen. 
Den er god, altid brandaktuel og  giver et 
kortfattet billede af det hvad der sker, 
uden at man først skal ind på hele 
hjemmesiden og søge efter nyhedslinket. 

• nej 
• Nej 
• På Bornholm, hvor jeg bor, er der 

efterhånden for mange små jagtforeninger. 
Bør nok blive slået flere sammen 
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• Nej 
• Det køre godt nok 
• Bare bliv ved med at være synlige 
• nej 
• Nej 
• Ingen er ikke nok inde i problematiken 
• nej 
• Nej 
• NEJ 
• Mindre negativ holdning til landbruget. 
• Nej 
• Nedlæg jægerrådene og lav flere kredse 
• Stort set tilfredsstillende. 
• Bedre hånd om nyjæger. Info, kurser etc 
• . 
• Nej, men spørgsmålet kunne gøres skarpere 

og præcist "min jagtforening" hvad er det? 
Er det DJ I mener eller den lokale? Hvis den 
lokale hvilken af dem jeg er medlem af? 

• i kreds 1 har vi ikke brug for ændring. 
• nej 
• nej 
• nej 
• Måske spørge om folk er interesseret i det 

månedlige jagtblad i forhold til miljøet. 
Hvis man ikke er interesseret i at modtage 
bladet, kan man jo spare det papir og 
ressourcer fra jeres side.  :-) 

• Den er svær 
• Nej 
• Organisationen skal tydeligt afspejle 

medlemmernes ønsker og behov og ikke 
alene afspejle de meste ivrige/elite. Der 
skal være plads til forskellighed og ikke 
alene en finpoleret enighed .... men der er 
en vanskelig balance når man ønsker 
politisk indflydelse. 

• Åbenhed og fokus på de store emner frem 
for fnider og politisk snik snak 

• nej 
• medlemmerne skal deltage mere når der 

afholdes aktiviteter.                                                                
akiiveteter ak 

• Ved ikke 
• Mere information måske på den nye ap 
• Nej 
• nej 
• Drop repræsentanskab og kør 

direktedemokrati, hvor det enkelte medlem 
stemmer på en kandidat. 

• Mere fokus på kerneydelserne ift jagt 
politik og interessevaretagelse. mindre 
fokus på et glittet medlemsblad - drop 
fuldstændig alle rabataftaler. fokuser på 
uddannelse der imødegår det resterende 
samfund eks regulering af skadevoldende 

vildt og fjern kurser i "staffage" så som 
jagthorn, arrangement af flotte parader. 
Hvis Jagten og DJ skal bestå skal der 
fokuseres maksimalt på at kunne berettige 
sin eksistens - at være mestre i at blæse i 
horn, sætte penselfjeren rigtigt i 
alpehatten osv vil ikke vise vores 
berettigelse ift et samfund der bliver mere 
og mere distanceret fra "landbolivet". DJ's 
fokus på miljø og være en aktiv medspiller 
mod eks invasive arter er vejen frem 

• Nej. Det er vel også OK blot at være bruger 
af DJ. 

• Nej. 
• Nej 
• nej. 
• Formidling og kunsten at få fat i de unge 

samt det unikke at ,samarbejde og ikke 
modarbejde andre organisationer her 
tænkes også på DOF og dk 
naturfredningsforening. 

• jeg tænker kredsene og de lokale jægerråd 
kan gøre mere for at informere om hvad de 
laver. Det er meget nemt at sætte et 
nyhedsbrev i gang som orienterer om 
eksempelvis dagsordner og referater fra 
møder i kredsene og jægerrådene. Måske 
de findes på hjemmesiden, men det ligger 
ikke lige for at finde. Kreds 7 jeg tilhører 
har en Facebook side, men de fleste 
omhandler forskellige skydearrangementer i 
kreds-regi, og kredsen laver vel andet 

• Nej, desværre 
• Bbnbn 
• Jeg vil godt have et lignende spørgeskema 

om et års tid. Jeg har netop meldt mig ind i 
en jagtforening, netop købt min første 
jagt, og da også modtaget mit første 
jagtblad, jeg dog ikke fået læst det endnu. 
Jeg var ikke klar over at jeg havde et 
jægerråd, og at jeg skulle samarbejde med 
kommunen, eller på anden måde være 
politisk aktiv. Derfor har jeg skrevet "ved 
ikke" ved de fleste spørgsmål, da jeg ikke 
er så meget inde i politikken omkring jagt. 

• DJ gør et godt arbejde og det skal de bare 
blive ved med - vi skal sikre, at der ikke er 
jagt på dyr, hvor det kan diskuteres om 
yngel er "flyvefærdigt" og vi skal holde os 
fra dyr i brunst og overveje om ikke februar 
er en god måned til jagt. 

• Den nye struktur skal i spil, det ser 
spændende ud)) 

• JA, mindre kredse så medlemmerne 
kommer hinanden ved, nu er der en 
ligegyldig holdning til det. 

• Mere information 
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• nej 
• nej ikke lige på ståden fod 
• Har stiftet bekendtskab med flere 

forskellige jagtforeninger. Det virker som 
om de drives med forskellig passion og 
engagement. Jeg er i tvivl om de deler 
viden og gode erfaringer med hinanden. 
Især omkring arbejdet med nyjægere og 
intro til jagten. 
Synes også det er ærgerligt at der kun 
tilbydes nyjæger jagt som hagljagt. Kunne 
godt selv bruge et lignende tilbud inden 
riffeljagt. Evt. Bare en dag hvor man 
gennemgår praktiske ting for at blive en 
god riffeljæger og lære jægerne god etik. 

• I er hårde ang ulvedrab, men hvad med de 
store godser Fyn og Sjælland ang 
fældefangst af rovfugle.Hvorfor bliver det 
ikke taget op. Søger en sund jagtpolitik, de 
vildtarter der er i fremgang mere jagt på og 
de vildtarter der er i tilbagang mere 
skånsom. Evt harer agerhøns. Duer yngler 
helt fra feb frem til Nov. Jagttid kunne 
derfor påbegyndes midt i August. 

• nej 
• Nej 
• Nej ikke rigtigt - men jeg synes, at det er 

lidt svært at deltage i fx 
jægerrådsarbejde/møder - dels kan jeg 
ikke finde viden om, hvornår møderne er, 
og hvis endelig man/jeg finder frem til 
mødested og tidspunkt, passer tidspunktet 
meget dårligt ind med familielivet. Kan vi/I 
gøre noget for at generation Y også kan 
være med - der er for mange gamle mænd 
med i det frivillige arbejde. 

• Lyt mere til medlemmerne 
Og lad være med at sælge ud af 
almindelige jagt.  
Stop med at gå gods ejerne og deres 
jægeres ærende 

• Ved at være mere åben 
• Max 2 x 4 år i bestyrelse 
• Savner at vide hvad vor kres jobber med ser 

dem ikke som særlig synlig   Ved faktisk 
ikke hvad de jobber med   Evt komme 
komme på facebook 

• Mere åbenhed 
• Nej 
• Nej 
• Nej 
• Kort og godt lyt på medlemmerne, stop 

løgne og fyr ansatte der bevidst lyver. 
• Umiddelbart synes jeg arbejdet er ok. Det 

er svært for små lokal foreninger at være 
med på alle fronter. Det er der simpelthen 
ikke ressourcer til. Der må vi også 

individuelt yde en indsats for at skaffe 
viden om diverse emner. 

• Mere nærhed, mindre jægerråd i de store 
kommuner ( flere jægerråd i de store 
kommuner så vi kender hinanden), 
afskaffelse af kredse ( vi hører intet) 
fastholdelse af ræpræsentantskab som 
øverste myndighed ( måske færre 
delegererde 

• Nej 
• Har grundlæggende en opfattelse af at det 

virker OK - og at man kan finde de 
informationer man måtte have brug for. 
Hvis jeg oplevede problemer, ville jeg have 
en klarere holdning til mange af 
spørgsmålene - så "hverken/eller" og "Ved 
ikke" er grundlæggende udtryk for en 
positiv oplevelse. 

• Nej 
• Jeg synes at lokalforeningerne skal 

pålægges at informere de enkelte 
medlemmer om hvad der foregår. Hvis ikke 
man selv er aktivt søgende efter info, får 
man intet at vide. Før i tiden fik man 
tilsendt foreningsblade, med information 
om hvilke aktiviteter foreningen havde. Nu 
skal man selv søge informationen, og det 
glipper derved. 
Som helhed er jeg tilfreds med 
organisationen. 

• ' 
• Direkte valg med urafstemning til 

hovedbestyrelsen 
• Vi bør nok gøre os mere synlige, som en 

organisation der arbejder for forbedring af 
“vilde dyrs vilkår” 
+ Gøre os mere synlig på bredden ..... 
f.eks. Underholde med jagthornsmusik, 
natursti, forståelse af vildt/naturen 

• nej 
• Når vi ikke har et effektivt fungerende 

jægerråd - så er det jo begrænset hvor 
meget information man får - og begrænset 
hvilken effekt det har! 
Kredsens hjemmeside er ikke ordentligt 
opdateret de senere år - så må man jo selv 
opsøge viden via kontakter. 
Kan man med den nye struktur få et organ 
mellem jagtforeningen og DJ - som kommer 
til at fungere - så vil det være meget godt. 
Men det er nu engang i den lokale 
jagtforening at tingene sker. 

• Information om arbejdet i kredse og 
jægerråd er mangelfuld. Hvis man ikke kan 
deltage i "årsmøderne" forbliver det en dyb 
hemmelighed hvad der foregår. I 
Lokalforeningerne aner man det ikke, eller 
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formår ikke at viderebringe det til 
medlemmerne. 

• Nej 
• Der er for langt fra menig mand til 

bestyrelsen, og i demokratiet tæller hver 
stemme lige meget. Det virker til at store 
jordbesidder har tættere kontakt med 
bestyrelsen end den lille pram jæger. Jagt 
er en hobby for alle og skal være en alle 
mandsret. Bliver det en sport for velhavere 
uddør jagten som vi kender den 

• Min interesse for det organisatoriske, såvel 
som min indsigt 

• nej 
• Ja mange men det tager for lang tid at 

skrive. Som tillidsmand (kasserer for 
forening i nu godt 2 år) har jeg ikke lige set 
lyset i den måde strukturen er. Gør den 
meget fladere - mere direkte forbindelse til 
hovedet. 

• Jeg er af den overbevisning at 
organisationsniveauerne skal minimeres - 
det er alt for tung - kredsene kunne nok 
slettes uden de store problemer. 
Omkring jægerrådene kunne man måske 
opbygge ekspertise på 
hovedforeningsniveau som kunne bistå 
lokalforeningerne ved nødvendige tiltag i 
kommuneregi / grønne råd - derved kunne 
jægerrådes niveauet måske også fjernes 
eller minimeres 

• Uvikle på den eksisterende organisation, en 
helt ny og anderledes organisation vil 
næppe få afgørende betydning. 
Understøtte de lokale jagtforeninger mere 
markant. 

• Nej det har jeg ikke, mit behov er meget 
begrænset, er med i et jagtkonsortie 

• Gøre medlemmerne opmærksomme på 
anvendelse af Jægerrådet. Og det samme 
for jagtforeningerne. 

• Som tidligere nævnt vil jeg gerne at HB 
medlemmerne ansættes fordi personen er 
den bedste der kan skaffes til at varetage 
opgaverne, og ikke fordi han er den bedste 
i området til at skaffe stemmer. Desuden vi 
jeg gerne have decentraliseret de lokale 
aktiviteter, så det er dem der står med 
udfordringerne til daglig, der beslutter. 

• Ja, få nu gjort foreningen demokratisk. 
Direkte valg til tillidsposterne i 
hovedforeningen og færre led. Behold 
jægerrådene. Lokalt arrangement er 
vigtigt. Sørg for at ansætte en biologifaglig 
stab der ikke helt enøjet fokusere på vildt 
og generalist arter. Lige nu lyver DJ for sine 
medlemmer og andre ved at påstå at de 

danske jægere herhjemme er grønne og gør 
en betydelig indsats for den danske natur. 
Ja undskyld, men en hver med en 
biologifaglig baggrund der ikke har en 
KÆMPE bias kan se hvor skidt det står til. 
Vær nu seriøse. Det vil også hjælpe på folks 
syn på DJ som mulige medlemmer. 

• Nej 
• Nej 
• Målet må være mindre internt findder.  

 
Min oplevelse er at tiden er ved at presse 
lokalt representativt demokrati. Folk 
bruger tiden på at bekrige hinanden og ikke 
på at fremme jagten.  
 
Et forslag kunne være et mere direkte 
demokrati, hvor man ladere flere 
beslutninger påvirkes af det enkelte 
medlems stemme ved at anvende digitale 
platforme til at samle stemmer sammen. Så 
slipper vi for en hær af folk i læderveste 
der bruger deres tid på at være uenige med 
nabo kredsen og slås om magt og 
indflydelse. 

• Der er langt fra beslutning til handling, der 
er for mange led der skal over, selv simple 
tiltag 

• nej 
• Gennemførelse af ny kommunal struktur og 

regioner burde også have medført 
ændringer i kredsenes afgrænsninger, og 
lokalt må der arbejdes på, at allejægere i 
samme kommune samles i e’n forening! 

• Nej 
• Meget mere information til medlemmerne, 

især på lokal og kreds niveau 
• Mangler mere info fra lokalforening og 

jægerråd. 
Evt. Ved en mail. 

• Man kan jo ikke være enig med alle ,men 
fordi DJ har en holdning til noget er det jo 
ikke det jo ikke sikkert at medlemmerne 
har samme holdning. 

• Ansæt veluddannede mennesker som 
formand og i HB. DJ fremstår som en 
gammel tung fagforening. Der mangler 
respekt om DJ. 

• Den lokale jagtforening er sløv. Der var 
mere medlemsinfo itidligere jagtforening, 
der desværre blev lukket, da den mistede 
bane. Ny jagtforening er sløv. 

• Nej 
• Nej 
• Det et vigtigt at lytte til nærmiljøet og 

græsrødderne. 
• Send færre magasiner ud 
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• Nej. 
• Ja 
• Nej 
• Et bedre jagtblad, med skarpt seriøst 

indhold 
• Nej 
• Mere aktiv i den offentlige debat 
• Jeg har netop skiftet fra Hillerød 

Jagtforening til Asminderød Jagtforening, 
fordi jeg ikke fandt mig tilrette i Hillerød. 
Jeg prøvede, som medlem af foreningen at 
formidle en jagttur til Sverige, hvor vi 
havde modtaget afbud, men fik det svar at 
det ikke var Hillerød Jagtforenings opgave 
at formidle jagt!!!!!!!. En ting var 
budskabet - en anden ting var tonen, som 
jeg agtede at finde mig i i 2019. Jeg har 
derfor fået overført mit medlemskab til en 
anden jagtforening.  
Men jeg må sige som gammel jæger, at 
kommunikationen i foreningerne ikke er ret 
god. Tonen er mange steder nedladende og 
pegefingeragtig, som ikke er nødvendig i en 
pædagogisk kontekst. Også meget mere 
end sikkerhedsforskrifter giver anledning 
til. Min jagtkammerat havde "glemt" et tage 
sit gevær ud af sit "futteral", hvilken gav 
anledning til en verbal overhaling. De 
kunne vel bare have sagt det til ham - som 
voksne mennesker. Når det så er sagt, er de 
samme mennesker meget hjælpsomme, når 
man beder om gode råd til skydning, 
tilpasning mv. Generelt er der meget 
"kammerateri" blandt de etablerede 
medlemmer. Man er generelt ikke gode til 
at modtage nye "gæster" på fx skydebanen. 

• Mere facta baseret argumenteret politisk 
arbejde og nogle velprofilerede kendte 
frontfigurer, som har god PR værdi 

• Foreningen bør slankes 
• Fladere organisation.  

Formand og HB på direkte valg hvert 3-5år. 
Jagtforening og jægerråd sammenlægges 
og er på valg årligt. 
Jagtforeninger sammenlægges, så der 
bliver færre i alt og derved færre 
bestyrelser. 

• Organisationen skal bevares som den er 
idag, ellers vil vi mindste medlemmer og 
mange af de frivillige som trækker et stort 
læs vedr arrangementer mm 

• Hvor er de uafhængige 
hjortevildtsagkyndige? For de findes jo, 
men hvorfor er de usynlige? Er de fordi de 
på forhånd ved, at man ikke vil lytte til 
dem? 
Man skal som menigt medlem kunne bringe 

forslag direkte til behandling og afstemning 
på generalforsamling. 

• Nej 
• En bedre intern ledelse i kursus ledelse og 

organisation! 
• Nej 
• Nej 
• noget mere oplysning om naturens fordele 

ved et brugbart og holdbart jagtsyn da jeg 
synes mange går meget op i og skyde 
hjorte-bukke osv istedetfor og få gjort det 
mere bæredygtigt med og få mindre 
dyr/kalve og ikke gode eksemplar af 
hinder/dåer væk som om det nogen gange 
er jagten på opsatser og gevir der er 
vigtigst for nogen jægere 

• Fokuser på - og informer mere om hvad der 
foregår politisk i de perioder hvor der 
foregår noget (tænker at forhandlingerne i 
vildtforvaltningsrådet er "højsæson"). 
Derudover hvis aktuelle politiske emner har 
betydning for jagten, eller I arbejder 
målrettet på at forbedre nogle konkrete 
vilkår for jagten.  
 
Jeg er klar over at mange synes det er sjovt 
at deltage i en jagtforening og organisere 
sig forbundet. Men helt ærligt virker det til 
at have taget overhånd, og jeg har mistet 
overblikket over diverse råd, grupper, 
bestyrelser, lokalforeninger osv. Og 
droppet at prøve at finde ud af det. 
Trækker altid på smilebåndet når der er 
repotager i Jæger-bladet fra "komsammen" 
i forbundet. Utroligt at der skal så mange 
ældre korpulente herrer i grønt tøj, 
viftende med kort i luften, til at drive det 
her forbund?! Tankerne ledes hen på et 
møde i den kinesiske folkekongres... Kan I 
ikke slanke organisationen lidt og gøre det 
hele lidt mindre bureaukratisk? 

• Nej. 
• Nej 
• Jeg har ikke nok indblik i det, til at kunne 

give jer noget feedback. Jeg er gået i stå 
med at træne med haglgevær til 
skydeprøve, men har i sinde at starte igen. 
Så pt. er jeg nok det man vil kalde et 
meget pasivt medlem. 

• Måske et nyhedsbrev fra de lokale kredse i 
kvartalet? 

• nej 
• Mere ansvar i jægerrådene. Kredsene er for 

dominerende - indspist forsamling. 
• Flere yngre med. 
• Nej 
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• Gå mere i offensiven. Lav jagttid på 
sæler,skarver. 

• Nej 
• Bedre indsats for at komme ud til jægerne - 

At i kæmper for at penge ikke er så 
væsentlig del af det at gå på jagt. Det er jo 
nærmest umuligt at leje et stykke jord som 
alm jæger 

• nej. 
• Forslag til ny struktur i DJ. 

Nedenstående forslag skal sikre en fladere, 
billigere, dynamisk og effektiv struktur i 
DJ, som samtidigt vil sikre større lokal 
medlemskontakt. Dette vil sikre de enkelte 
medlemmer langt kortere vej til indflydelse 
i DJ. Dette vil medføre at medlemmerne 
føler ejerskab og at det er deres forbund, 
hvilket er essentielt for DJ ́s fremtid. 
Jægerråd fjernes som del af den politiske 
struktur i DJ, men kan bevares lokalt som 
frivillige samarbejdsråd omkring 
arrangementer, kommunal kontakt osv. 
(nuværende jægerråd har vist sig i mange 
tilfælde ikke at fungere som tiltænkt og 
mangler ofte lokal opbakning, hvorfor de 
ikke fungerer som en politisk del af DJ ́s 
struktur. Jægerrådene kan direkte kan 
virke hæmmende på den politiske del af 
DJ, da KB skal bestå af et medlem fra hver 
kommune (jægerråd) uanset interesse eller 
kompetence. Dette vil ofte bevirke at, for 
DJ værdifulde kompetente ildsjæle 
udelukkes fra politisk indflydelse i f.eks. 
KB, såfremt de ikke vil spilde tid på et 
lokalt ikke-fungerende jagtpolitisk 
uinteresseret jægerråd. 
Kredsbestyrelsen skal bestå af et medlem 
pr påbegyndt 1000 medlemmer i kredsen, 
dog højest 10 medlemmer, her iblandt en 
formand. Kredsbestyrelsesmedlemmerne 
opstilles og vælges på kredsmødet. Alle 
medlemmer i kredsen kan frit opstille til 
kredsbestyrelsen. Kredsmødet består som 
hidtil af jagtforeningsmedlemmerne i 
kredsen, med et mandat pr påbegyndt 50 
medlemmer. Kredsformanden vælges som 
hidtil. 
(herved sikres at kredsbestyrelsen kommer 
til at bestå af kompetente tillidsfolk der 
brænder for opgaven og som ikke mere 
eller mindre ufrivilligt er tvunget ind i 
hvervet. Endvidere sikres mulighed for at 
have flere KB-medlemmer fra samme 
kommune, hvis det er her kompetencerne 
ligger.) 
Repræsentantskabet skal bestå af 
repræsentanter fra kredsene, med et 

mandat pr. påbegyndt 500 medlemmer i 
kredsen. Mandaterne fordeles således i 
prioriteret rækkefølge: 
Kredsbestyrelsesmedlemmerne, kredsens 
koordinatorer, indstillede kandidater 
blandt kredsens medlemmer. 
(aktivitetskoordinatorerne bør indgå i 
repræsentantskabet, da er de vigtigste 
tillidsfolk i DJ, da det er her den tætte 
medlemskontakt ligger. Et mandat pr 
påbegyndt 500 medlemmer vil give et 
repræsentantskab på ca 200 medlemmer 
incl HB.) 
Hovedbestyrelsen bevares som hidtil. 

• Jeg synes at den lokale jagtforening gør for 
lidt mht. nyhedsbreve m.v. 

• Gjordt det mere frit hvordan kredsene 
arbejder og organiser sig. 
Ændre vedtægter så ikke stedbestemt 
foreninger kan deltage / være i Dj 

• Det virker som om der nogle gange kan gå 
lige lovligt meget vennetjeneste i den i den 
lokale jagtforening, som jeg er medlem af. 
Selv med en meget stor omsætning og 
potentiel indtjening, kan man formøble 
pengene på mystisk vis. Der bør man nok 
have en vis intern justits i forbundet, så 
man sikrer at pengene ender de rigtige 
steder, og at det ikke er bestyrelsen og 
dens venner der tilgodeser sig selv. 

• Jeg syntes der er for mange personer til at 
udføre dj,arbejde, mange er efter min 
vurdering ikke faglige nok,især ikke i deres 
egne meninger om hvordan det burde være 

• Mere hjælp på den kommunikative side til 
De frivillige lag. Mere juridisk hjælp til 
foreninger.  
Lav vedtægterne så de rummer 
organisationen og ikke hæmmer den. 

• Medlemsafstemninger, information direkte 
til medlemmerne, INDEN tiltag bliver sat i 
værk. Kortere fra top til bund, 
organisationen er et skoleeksempel på. 
hvordan tingene ikke skal gøres, ingen 
skjulte dagsordener m.m. 
Demokrati=medlemsindflydelse. 

• Gennemsigtighed, ikke alt det der kurupte 
henne tjeneste sjov som ødelægger vores 
forening 

• Nej 
• Nej 
• DJ inddeles i 5 ligesom regionerne. Ikke 

jægerråd, dette kan køre uden om 
Jægerforbundet som det har gjort i vores 
kommune i forbindelse med 
kommunesammenlægninger. 
Hver region inddeles i kredse, ca 4 -5 pr. 
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stk med hver deres styrelse.  Lønnede 
koordinatorer i hver kreds. 

• Den nye struktur vil - håber jeg - forbedre 
medlemsdemokratiet med mere nærhed til 
alle aktive medlemmer. 
Nedlæggelse af Jægerråd", der desværre 
kun har virket på papiret - men ikke i 
praksis.  
Jagtforeningerne mere med i billedet med 
mindre "papirarbejde og mere praktiske 
gøremål. 

• Tættere kontakt til medlemmerne. Som ny 
jæger er det svært at lære organisationen 
at kende, hvis ikke man engagere sig i 
bestyrelsesarbejde. Oplever at det er svært 
at lære organisationen at kende. Måske et 
grundlæggende kendskab til organisationen 
skulle være en obligatorisk del af 
jagttegnskurset. 

• Nej. 
• Nej 
• Svært med det bureaukrati som findes i DK. 
• nej 
• Ingen forslag, men synes der er for mange 

høvdinge 
• Nej 
• Nej - Jeg er i slut 60erne - lad de unge 

komme til - det er deres fremtid som 
jægere, der skal formes. 

• Nej 
• Hjælpe den lille jæger.. 
• Nej 
• Nej 
• nej 
• Jægerråd gives yderligere virkemidler eller 

afskaffes 
• Nej 
• Direkte stemmeret for alle medlemmer til 

hoverstyrelsen 
• Jægerrådene bør tilføres økonomi til lokale 

aktiviteter... det er i jægerrådet man 
kommer tæt på det lokale 

• Invitation til debat. Det vil sige almindelige 
medlemmer der vælges/udtrækkes og 
inviteres personligt til at deltage i en lille 
diskussions gruppe. 

• Nærvær, enkelthed. 
• Jeg hører ofte negative holdninger vedr. DJ 

og i særdeleshed om måden hvorpå 
ledelsen administrerer medlemmernes 
kontingent kroner. Om der skal mere 
gennemskuelighed eller bedre 
kommunikation, ved jeg desværre ikke. Der 
vil altid være utilfredse personer, men 
opfatter bare antallet af utilfredse 
kommentarer som værende markant større 

end de positive, desværre.  
Jeg fik jagttegn sidste år og har ikke 
tidligere været involveret i DJ. Deraf har 
jeg også svært ved at navigere i rigtigt eller 
forkert, ifht. hvad der er sket i DJ igennem 
årene. Jeg blev frarådet at melde mig i DJ, 
men valgte at gøre det, da jeg mener vi er 
stærkere sammen end hver for sig. 

• Nej 
• Jægerbladet. Der bør være plads til 

læserbreve og dermed tættere kontakt 
mellem jægerne. Åben en brevkasse, så 
jægerne kan lære af hinanden. 

• Er ny endnu, måske senere når jeg har 
bestået haglskydeprøven og skal til at gå på 
jagt. 

• nej desværre, det har jeg ikke indsigt i 
• Nej 
• I gør detgodt 
• nej 
• Er ny jæger har kun bestået jagtprøven 

indtil videre og står til at lave haglprøve, 
derfor har jeg ikke den store erfaring med 
DJ eller dets aktiviteter endnu. Derfor kan 
jeg også kun svare med 'ved ikke' til de 
fleste spørgsmål. 

• Mere synlig hovedorganisation og kreds 
• Kreds 7 er meget lidt aktiv i det lokale 

samfund 
• Flere (og mindre) kredse/regioner, så 

menige medlemmer ikke føler at ledelsen 
er "for langt væk"....! 

• Deltage mere aktivt på de elektroniske 
medier 

• nej 
• Kredsene laver et godt stykke arbejde, men 

er et 'usynligt' lag: Er dårlige til at 
kommunikere. Menigmedlemmer kan ikke 
navigere rundt i hvad der er kreds- og hvad 
der er lokalforeningsaktiviteter. De fleste 
har kendskab og tilhørsforhold til 
lokalforeningen, men ikke kredsen. 
Koordinatorerne for de enkelte fagområder 
skal have meget mere samarbejde med 
lokalforeningerne. Måske skal antallet af 
kredse være mindre, og tilføres flere 
ressourcer. 

• Nej 
• Min jagtforening er en forening for de få. 

Man interesserer sig kun for lerdueskydning 
og hundearbejde. 

• Mange jagtforeninger har svært ved at 
forny sig. Det er som om de lokale 
jagtforeninger bruger alle deres kræfter på 
at holde skydebanerne kørende. Hvad der 
kan være af nye tiltag har jeg ikke et bud 
på, men det er DJ nødt til at finde på noget 
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nyt hvis de lokale sammenhold som jægere 
skal bestå. 

• Min lokale jagtforening er stort set "ikke 
eksisterende" 

• Nej, jeg syntes at den nuværende struktur 
er god. 

• Nej 
• Mener kredsene er blevet alt for store 
• Nej, egentlig ikke. 
• nej 
• X 
• nej 
• nej 
• Jeg savner lidt mere synlighed om hvad der 

foregår jagtpolitisk, lokalt.  
Samtidig vil jeg pointere at jeg er pisse 
træt af, at kredsene er opdelt i numre! Det 
er altid en opgave at finde ud af hvilken 
kreds man er under (5-6-7 etc.) når det skal 
bruges. Istedet for at kalde dem ved navn 
(hovedstaden, storstrøm etc.). 

• Bedre understøttelse af det kommunale 
jagt- og naturpolitiske arbejde bl. a. ved at 
sikre effektiv vidensdeling mellem landets 
kommunale aktører 

• Jeg synes at nuværende struktur fungerer 
ganske udmærket hele vejen igennem 
systemet, vi har ikke brug for nogle (jagt) 
politikere skal ændre systemet for at få en 
fjer i hatten og samtidig sætte strukturen 
lysår tilbage, det tager tid at skabe tillid 
ude i foreningerne og der vil falde mange 
gode fra, de gider ikke at man skal til at 
bygge op fra bunden igen( men det var 
måske ønsket) så kan vi jo få lidt mere 
topstyring uden opbakning. 

• Svært spørgsmål, men det er vigtigt at den 
enkelte jæger ude i jagtforeningen ikke 
føler at afstanden fra gulv til top, ikke 
bliver så stor at man føler sig uden for 
indflydelse. 

• Lidt mindre snak og mere handling 
• Sikre god effektiv kommunikation, hurtigt 

svare på mails, opkald osv. 
• Ny formand. Meget mere skarp ikke altid på 

hælene og bagud. 
Langt stærkere organisation. Mere "magt" i 
udvalg og råd. Herunder 
vildtforvaltningsrådet. Vi har jo intet at 
skulle sige nu. Altid ligger jægeren i 
hjørnet og pisser af skræk. Vi skal være en 
politisk interessant organisation. Mere hård 
og kontant. 
Meget bedre samarbejde med 
landmændende. 
Væk fra skrivebordet og Excel ark. Ud og 

arbejde ved folket.  
Lad eksperterne i DJ være deres løn værd. 

• Smid nu ikke de "gamle medlemmer" ud 
med det beskidte vand. Det er en stor del 
af de gamle medlemmer som trækker et 
stort læs, idet de unge stå et sted i livet, 
hvor der er andre elementer som er 
vigtigere end jagt eller organisatorist 
arbejde i en jagtforening. 

• Nødvendigheden af lokalforeninger for at 
kunne få indflydelse som enkeltperson 

• Nej 
• Nej 
• Der er for langt fra den enkelte jæger til 

toppen af DJ. Nedlæg alle de ligegyldige 
mellemled, jægerråd m.m. 

• OPdeling af de kredse med flest 
medlemmer således at der på Sjælland blev 
3 kredse i stedet for 2.  Fratag 
jægerrådene det politiske ansvar og læg 
det over til distrikterne.  Bred posterne ud 
til flere medlemmer således at folk kan 
stille op på de poster som har deres hoved 
interesse. Tilbyd uddannelsen til alle Kreds 
bestyrelses medlemmer. 

• Vores kreds 7 er for stor 
• nej 
• Glem ikke den lille jæger 
• Nej 
• Kortere afstand mellem ledelsen og den 

enkelte jæger 
• Nej 
• selv deltage med forslag og emner 
• Hjorteforvaltningsgrupperne skal 

nedlægges. I stedet skal der indføres 
arealkrav med hensyn til afskydning af 
hjort. Der skal også være samme jagttid for 
afskygning af hjort i hele landet 

• Lyt til medlemmerne, ISÆR dem der faktisk 
gider kritisere. Det er dem, som kan 
bidrage med nyt 
Lyt til dem der har fravalgt medlemsskab af 
DJ. De er de fleste, og dem der kan hentes 
som nye medlemmer, hvis DJ er mere 
imødekommende, og får flere attraktive 
varer på hylderne. 
DJ kan kun få flere medlemmer, hvis DJ 
kan bevise, at de er pengene værd. Og at 
man enig, eller uenig, i det mindste har 
respekt for indsatsen 

• Nej, bare forsæt. Mht. Mig selv er det tiden 
der for tiden er fir kort til alt det jeg skal  

• nej 
• Nej 
• Ved mødet på Pårup Kro ang. evt. ny 

struktur havde indleder Niels, jo på forhånd 
bestemt den nye struktur, måske blot for at 
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ændre på den eksisterende struktur. 
Forslag om en viseformand, er dybt godnat, 
formanden kan måske blive bedre til at 
uddelegere arbejdet, der er bestemt ikke 
behov for større lønudgifter. 

• Danmarks Jægerforbund er alt for langt 
væk fra dagligdagen i de enkelte kredse. 
Et eksempel: Hvad er lokal planen med at 
regulere mårhunde ? 

• nej 
• Jeg har grundet uddannelse, nybagt far, 

ophold i udlandet, arbejde. Ikke haft 
kontakt med foreningen i det område jeg pt 
bor i. Er stadig medlem af min gamle 
forening, men grundet afstanden til denne 
har jeg ingen kontakt til disse mere. Så 
derfor bliver min svar til denne del af 
skemaet lidt vage. 

• nej 
• nej 
• Ryd op. Der er for mange pampere der bare 

hytter deres eget skind og bruger 
rockermetoder for at få deres vilje. 

• Nej 
• Nej ser ud til at fungere ok 
• nej 
• Korter vej til toppen 
• HUSK ! Ønsket til en ny struktur var 

MEDLEMS-INDFLYDELSE / MINDRE 
TOPSTYRING (At vende beslutnings 
pyramiden på hovedet) 
Bevar den nuværende struktur, men 
demokratiser organisationen vha. nye 
vedtægterne, så de lokale Jagtforeninger, 
Jægerrådene og Kredsene får reel politisk 
indflydelse. 
(Ikke "skin-demokrati" via dialogmøder og 
spørgeskema undersøgelser) 
Vi vil have de politiske emmer ud til debat 
og beslutning i de tre lavere niveauer. 
Det er en go aktivitet i de kolde 
vintermåneder. 

• svarene på de første 5 spørgsmål er 
betinget af at der er tale om mine lokale 
jagtforeninger.  
Hvis ikke det er meningen med 
spørgsmålene og man taler om DJ som 
forbund, så er svarene til de første 5 
spørgsmål "Helt uening" 

• nej 
• brug jeres medlemmer 
• Ja start med at fyre Henrik Hove, han er 

ikke meget bevendt for os med stående 
hunde. Han har ødelagt en racedyst der har 
kørt i over 32 år, uden jeres indblanding. I 
gav kun sponsor glas og diplomer til det. 
Han  

har fjernet konkurrence momentet for 
prøven, og varetager kun interesser for de 
ikke stående racer. 

• Mere demokrati!! 
F.eks.  Afstemning i kredsregi. -- Hvert 
jægerrådsformand har en stemme uanset 
hvor mange foreninger han repræsenterer. 
Det giver et meget et meget skævt 
resultat!!! 
 
Der er for meget Face book!!!! 

• At der bliver flerer konsulenter til at 
komme ud og hjælpe i det praktiske natur 
forbedringer . Samt at vi for lavet mer 
stragente jagtider på landsplan for vorers 
hjortevilt. Og afstanden fra Kalø til os 
jæger kan blive korter og det er ikke 
afstanden  

• Være mere synlig i lokal området.  Indføre 
En max periode for hvor længe “ledere” må 
bestride poster i DJ.. feks max 10 år.  For 
at undgå at nogen bliver for ”købt” af 
andre spiller på banen. Nyt blod er godt. 
Ansæt flere lobbyister.. der arbejder tæt 
på magtens centrum, hvor jagtpolitiske 
sager afgøres. Indland og udland. 

• nej 
• Prøv at lave nogle regler der er ens, feks 

med jagt tider på hjorte vildt hvor vi i midt 
Jylland har forskellige regler om du er på 
jagt på den ene eller anden side af en vej, 
dumt og uoverskueligt !!! 

• Altid ´tilgængelige referater for 
medlemmer. 

• Ja tving alle jagtforeninger til at deltage i 
jæger råd kredsmøder kan bestyrelse ikke 
så send medlemmer afsted 

• Jeg kan ikke helt gennemskue 
organisationen 

• Mere direkte og åben forbindelse til 
medlemmer 

• Direkte valg og koncentrer jer om de 
danske jægers ønsker 

• Jeg vidste ikke I arbejdede for mig/jægere 
på den måde spørgsmålene henviser til. 
Anede ikke man kunne få al mulig 
rådgivning. 

• Nej 
• Mere oplysninger om arbejdet på jagt 

politiske niveau 
• ens regler for jagt over hele landet 
• Nej ved ikke 
• I de sidste årtier er det som om at jagt hos 

hovedparten af danske jægere, KUN Drejer 
sig om at få noget op på væggen at prale 
af, og ikke selve jagtens ånd med at få 
npget skønt kød og naturoplevelser. Det 
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hele drejer sig om at fælde dyret med den 
største opsats, hvilket jo også ses i den 
skæve afskydningen af kronvildt. Her synes 
jeg at Dansk Jægerforbund er hoppet med 
på vognen. 

• Nej 
• Lydt til os ude i lokalforening. 

Og køre den poliske styring. 
Det vej fra for os jæger. 
Ind og udlands. 

• Ikke kompetent til at besvare 
• Jeg er vel i bund og grund proforma 

medlem af min jagtforening. Hvis jeg vil 
noget med DJ, går jeg direkte til Kalø 

• Kopiering af de mest velfungerende 
jagtforeninger ud i andre mindre foreninger 
samt krav til og uddannelse af 
formænd/bestyrelser i foreningerne. Mere 
seriøsitet og mere engagement. 

• Få fat i medlemer som aktivt betaler men 
ikke deltager 

• Desværre vanskeligt at deltage som 
udenlandsdansker 

• Nej 
• Pas på at kredse ikke geografisk bliver for 

store 
• Jagtforeningerne er alt for forskellige. 

Nogle har en del aktiviteter, andre er bare 
en lille indspist gruppe jægere, der kun går 
op i deres kunstgrave. Uheldigt hvis man 
bor tættest på en af sidstnævnte. 

• Nel 
• Mindre Jylland-mere øvrige land. 
• nej 
• DJ skal være synlige i debatten, og ikke 

først komme på banen, når andre har 
startet en "sag". 
 
DJ skal også huske at fortælle de gode 
historier, om vildtpleje, 
biotopforbedringer, osv. De historier 
kommer aldrig frem.... 
 
Med den megen snak om biodeversitet, så 
kunne det jo være passende at fremhæve, 
de mange vildtagere, der laves rundt i 
landet, som også tilgodeser insekter, 
sommerfugle, laver. Og så er de smukke at 
kigge på. 

• mere gennemsigtigt og demokratisk 
• Der sidder for mange der plejer egne 

interesser i klubberne samt i jægerråd. Der 
holdes for lidt øje med hvad der foregår. 
Eks. Hillerød Jagtforening, hvor formand + 
bestyrelse arbejder for egen sag. 

• Der er ganske enkelt vigtig, at de 
mennesker der påtager sig et arbejde 

brænder for sagen og ikke at det er vigtig 
for dem at de har fået en titel, der er for 
mange der ikke brænder for sagen, der bør 
være bedre mulighed for at fjerne dem fra 
deres poster 

• nej 
• Sammenlæg flere små foreninger, der ikke 

har megen aktivitet. 
• nej 
• DJ skal beholde den struktur vi har, med til 

retning hvor det er nødvendig, 
• Åbne referater fra alle møder. 

Ingen skjulte dagsordner 
• Nej desværre. 
• nej 
• Nej 
• nej 
• Nej 
• Lettere at blive medlem af forbundet uden 

at skal være medlem af en lokalforening 
• Kvoter på hjortevildt  

Større arealer før man må udleje 
• Ikke umiddelbart, men organisationen synes 

tung, selvsupplerende, meget ensrettet, 
ufleksibel. 

• N/a 
• Niveauet inden for hundearbejdet er stadig 

forældet og ikke på tilstrækkeligt højt 
niveau så jeg deltager ikke 

• Nej 
• nej 
• Vedr. jægerråd: Hvor jeg holder til, 

fungerer jægerrådet ikke. Har hos 
formanden for jægerrådet flere gange 
efterlyst referater fra diverse møde og hans 
svar er: "Det ligger herinde (og han peger 
på sit hoved) - og du kan da bare spørge 
hvis du vil vide noget"! Har også haft fat i 
kredsformanden - her sker der heller ikke 
noget. Så denne hemmelige klub, der burde 
varetage de jagtpolitiske interesser i vores 
kommune, er åbenbart kun for de MEGET få 
indviede medlemmer. Udover koordinering 
af rågeungeregulering (samlet optælling) 
sker der INTET! 

• Et minimumskrav til kløgt, viden og indsigt 
for at få en tillidspost i DJ kunne være et 
udgangspunkt. . 

• Bedre juridisk bistand til jæger 
• Drop Jægerrådene, i min kommune virker 

det slet ikke, og der kommer så godt som 
nul information ud til foreningerne. 
Jeg ved godt, at der ikke testes for en 
rimelig IQ blandt de som vælges til 
forskellige tillidsposter med ret til at 
repræsentere foreningernes medlemmer i 
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diverse fora, men det er træls at opleve, at 
kun de som råber højest bliver hørt. Det er 
jo ikke givet at de har ret! 
Mange steder er organisationen præget af 
gamle sure mænd, som helst vil gøre hvad 
de altid har gjort. Det er ikke befordrende 
for at få nye medlemmer til at bidrage i 
foreningsarbejdet. 

• Jeg høre aldrig fra min lokalforening og har 
aldrig gjort det 

• Nej 
• nej 
• Nej 
• Nej!  

Men syntes DJ skal kæmpe for at frede 
bestanden af Vildsvin, til den er stor og 
bæredygtig nok  
Og tidligere jagttid på Skovdue  

• nej 
• Yderligere støtte til de lokale 

jagtforeninger. Det er herfra initiativer 
kommer. 

• Nej 
• Alle trin i organisationen skal have eget 

budget. Det har Jægerråd ikke i dag. 
Mere direkte valg til alle trin i 
organisationen. Det er ikke gældende til 
kredsbestyrelse og hovedbestyrelse. 
Det skal sikres at alle geografiske områder 
og hovedinteresser indenfor jagt er 
repræsenteret i hovedbestyrelsen. 
Der bør oprettes virtuelle jagtforeninger 
for landsdækkende interesse fællesskaber. 
Mange traditionelle jagtforeninger har 
svært ved at tiltrække medlemmer til 
aktiviteter. 

• Ha mere kontakt til de ældre 
• nej 
• Mine svar er meget afhængig af, at jeg i 

skrivende stund snart fylder 66 år. Har 
været formand for vores lokale 
jagtforening, bestyrelsesmedlem i 
Jægerforeningen og deltaget i kredsmøder 
og delegeretmøder i 10 år. På grund af 
alder har jeg nu trukket mig fra alle 
tillidsposter. Derfor bliver jeg af gode 
grunde nødt til at svare "ved ikke" til en del 
spørgsmål, som ellers er meget relevante. 

• Jeg bruger ikke tid i den retning - jagt er 
hygge og samvær for mig 

• Fjern alle de personer der får gratis jagter 
af naturstyrelsen og sidder i deres lomme, 
ellers lukker i jer selv ned, vi er nogle ikke 
gider møde op mere 

• Stop de interne kampe i bestyrelsen. 
• Nej 
• Nej 

• Mere fokus på den "lille mands jagt" 
• Nej 
• Brug færre penge og brug tiden mere 

effektivt 
• DJ skal være mere skarp i forhandlinger og 

forlange jagttider i stedet for de latterlige 
reguleringer. 

• Inddel kredse i Regioner 
• Har ingen interesse i det. Jeg vil bare gerne 

kunne gå på jagt, og skyde på bane som jeg 
plejer. 

• Stop jeres topstyring og hør efter hvad 
jeres medlemmer siger, i stedet for hvad 
der er bedst for jeres egen vinding og 
venner. 

• Bedre ledelse som kan udføre lederskab på 
en inddragende, motiverende og 
struktureret måde 

• Organisationen skal gøres mere 
gennemsigtig for menige medlemmer. 

• Indser hvor mange jægere der rent faktisk 
er utilfredse med jeres arbejde og kun er 
medlem af nødvendighed 

• nej 
• Bedre og mere oplysninger om kommende 

arrangementer, kurser mm. 
• DJ skal styrkes på det politiske, måske via 

mere professionelt lobbyarbejde. 
Det kræver flere penge, som kræver højere 
kontingent, som kræver jægernes 
forståelse - og det er svært. 
Tænker det skal starte i lokalforeningerne. 

• Opdeling i mindre kredse, så de enkelte 
formænd får mindre ansvarsområder og 
større lokal viden og interesse. 

• nej 
• Det er meget vigtigt, at DJ`s 

organisatoriske arbejde synliggøres for det 
enkelte medlem 

• Jeg er medlem af to jagtforeninger. Ingen 
af dem har nogensinde budt mig 
velkommen udover at fremsende et årligt 
foreningsblad. Det kan gøres bedre. 

• Direkte valg - alle medlemmer er 
stemmeberettige. 

• Kunne tænke mig at vide mere om 
opbygningen af organisationen af de 
ansatte i DJ. HVem sidder på hvilke poster 
og hvad er deres overordnede opgaver. 

• Nej 
• Nej 
• F.eks man sender et hovedbestyrelses 

medlem fra Bornholm til Østjylland, som 
representant for hovedbestyrelsen til et 
JKF møde. Det er spild af diæter. Dette kan 
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gøres anderledes. Da det er medlemmernes 
penge. 

• nej 
• det ville være rart om flere var mere 

deltagene i foreningsarbejdet 
• Læs indledning 
• Nej 
• Mere synlig på sociale medier. Flere 

pressemeddelelse til den elektroniske og 
skrevne presse. Flere læserbreve på Dj's 
vegne. 

• Nej 
• Nej 
• har ingen viden herom 
• Ved ikke 
• Ja i må stramme op , hvis ens jagtforening 

er dødsdømt af den som er kredsformand, D 
F ikke kan se at en afdeling aldrig gør noget 
ordentlig efter formandens, så som tilskud 
til udvigelse af skydebanen nye tiltag, men 
naboen de får alt hvad de har lyst til, også 
uden tidfrister. 
der er aldrig noget til os, enten tidsfrist 
eller der er ikke penge til det bugetet er 
brugt. 

• Bedre og mere direkte demokrati samt en 
mere åben kommunikaion. 
Mere offentlighed i blandt medier med 
referater fra bestyrelsesmøder mv. 
En atityde med at der intet er at skjule vil 
klæde forbundet. 

• Mere synlige lokalforeninger - ved ikke 
engang hvor min egen ligger 

• Nedlæg jægerråd 
Ansæt fuldtids næstformand, istedet for 
direktøren 
Direkte valg som formand på kredsmøderne 

• Nej 
• Nej 
• Som menigt medlem føler jeg mig meget 

langt fra udformningen af DJs holdninger. 
Jeg opfatter desværre DJ som en 
konservativ, selvforherligende og til tider 
faktabenægtende samling af gamle mænd 
som er ude af trit med virkeligheden. 
Jeg synes vi skulle spørge medlemmerne, 
hvad de mener om forskellige emner med 
de moderne muligheder, vi har i dag. 
Moderne jægere har ikke tid til at deltage i 
kreds- eller hovedudvalgsmøder men der er 
andre muligheder for at holde et 
medlemsdemokrati kørende 

• I kommuner hvor der kun er en jagtforening 
er der ikke behov for et jægerråd. 
Jagtforeningen kan selv udpege en 
repræsentant til Grønt Råd. 

• Kunne være godt hvis lokal foreninger 
kontaktede nye medlemmer med et 
velkomstbrev og et intro arrangement.. jeg 
har ikke fundet lysten til at komme forbi og 
selv banke på. 

• nej, ikke pt. 
• - 
• Jeg kunne godt tænke mig at man i 

Forbundet ind i mellem lyttede mere til 
medlemmerne fremfor at stå stejlt på sine 
synspunkter. En større åbenhed overfor 
kritik mener jeg vil klæde forbundet og 
samle medlemmerne. 

• Jeg må indrømme, at mine forudsætninger 
for at udtale mig om min jagtforenings 
arbejde m.m. er begrænset af min egen 
(manglende) opsøgning om information 

• Desværre ikke indsigt nok til at kunne 
bidrage 

• Nej 
• Strukturen er for tung, i min kommune 

(Hørsholm) er jægerrådet og kredsen 
usynlige. 

• Vær tilbageholdende med for kompliceret 
struktur med for mange organisatoriske lag, 
som alle vil virke som filtre i relation til 
den direkte kontakt. 

• Nej. Jeg ved intet om arbejdet 
• Nej 
• Organisationen forekommer at være 

passende for mine behov 
• Ring til mig og fortæl mig, hvad jeg kan 

bruge DJ til - i min situation. Jeg har ingen 
fornemmelse af, hvad jeg kan bruge DJ til 
og hvilke fordele der er for mig? 

• Måske ved at være mere synlig i de 
offentlige medier. 

• Man skal sørge for,at der ikke er så langt til 
møder m.m. I dag er kredsen for stor, selv 
om man bor midt i kredsen har man min. 1 
time hver vej til kredsbestyrelses møde.( 
kreds 4). Ønsker en struktur som den vi 
havde før. 

• nej 
• stødt det lokale arbejde 
• Synes mange lokalforeninger er for små - 

dårlig jagtpolitisk arbejde lokalt , info til 
medlemmerne mangelfuld og et meget 
begrænset uddannelsestilbud til 
medlemmerne. Ofte er den lokale 
flugtskydningsbane hele 
omdrejningspunktet. 
Man kunne overveje at følge den 
administrative inddeling i det øvrige 
samfund (kommuner og regioner) indtænke 
Jægerrådene heri, så strukturen blev mere 
gennemskuelig og professionel 
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• Udskiftning af formanden og nogle andre 
der skulle prøve at se indad om ikke sidste 
salgsdag er over skredet 

• Start på en frisk , med ny bestyrelse og få 
ryddet ud i alle de ryg klapper der sidder 
og bestemmer, kan jo bare læse i gamle 
jagtblade fra da Claus lind kom til roret og 
indtil nu og  se hvad han sagde dengang, 
det er jo gået fuldstændig helt af hånde, 
og han vil ene mand styrer hele forbundet, 
kan kun sige en ting ug med ham og alle de 
andre bortset fra Norbert, han skulle 
nemlig indsættes som FORMAND 

• Jeg afholder en årlig jagt for medlemmer i 
min lokalforening - der ud over er der ingen 
kontakt. 

• Det kommer an på om vi er en faglig 
interesse organisation eller en politisk 
organisation 

• Aldrig gå med til arialbegrænsning 
• Synes det er en god ide med direkte valg til 

tillidsposter. nervøs for at forslag til ny 
struktur giver endnu mere topstyring 

• Nej 
• Drop jægerrådene eller kredsene. Direkte 

valg til HB. Understøt frivilliges aktiviteter 
bedre. Synliggør det politiske arbejde 

• Organiseringen er lavet således man kan 
“styre” hvem der komme ind. Set gennem 
mange år i gamet. Har mødt bagsiden flere 
gange og er efter +10år blevet “træt”.. Vi 
har i den grad behov for en ny struktur hvor 
det bliver lettere at kunne komme ind og 
udfordre debatten. Komme væk fra den 
massive rygklapperi der er styrende 
gennem mange år.. Håbløs gammeldags 
organisering desværre og er voldsomt 
uenig, men forstår hvorfor det virker som 
det gør (desværre).. Det handler om magt 
mere end fakta 

• Lyt til eksperter, og prøv ikke selv at 
opfinde den dybe tallerken, da den er 
opfundet. 

• send enrepræsentant til den lokale 
jagtforening mindst een gang årligt 

• Nej 
• Mere omhu ved valg af tillidsrepr. 
• Nej, det har jeg ikke overvejet. 
• Der er mange lokale foreninger som lokalt 

mødes for hyggen. De kan ikke regionalt 
have endsige løfte en politisk opgave. 
Måske det bedste var at samarbejde 
langsigtet med udvalgte politikere der viser 
interessen for sagen langsigtet og ikke kun 
op til valg. 

• Nej 
• ? 

• Inhabil - p.g.a. en placering i 
Strukturudvalget 

• nej 
• At de vil høre på mellem 
• Ikke på nuværende tidspunkt 
• Stille krav om mødepligt til alle jægere 

mindst 2 gange årligt til enten lokale eller 
åbne møder DJ.Det skal for mig at se være 
et krav for at kunne indløse jagt tegn 

• + 
• Nej 
• i en forening der ikke er stører end DJ er 

der for langt til toppen 
• Nej 
• nej 
• Nej 
• Nej 
• En mere flad organisation 
• Ved ikke 
• Nej 
• Færre lag, så der er kortere vej fra top til 

bund. Direkte valg til tillidsposter. 
Funktionsbeskrivelser og krav til 
kompetencer på tillidsposter. 

• Ikke rigtigt 
• Nej ikke rigtigt 
• - 
• Som jeg forstår det idag : Hvis jeg har et 

forslag til DJ feks. omkring medlemsskab så 
skal det først op på og behandles på det 
årlig jægerådsmøde , dernæst årsmøde i 
kredsen før det kan komme op på 
repræsentantskabsmøde. Vejen er for lang! 

• Direkte valg. Ingen delegerede, det bliver 
kammerateri 

• DJ bør tilføre Våbenudvalget flere 
kompetencer og styrke 
netværksamarbejdet med andre 
våben/skytteorganisationer såvel nationalt 
som internationalt - primært omkring det 
politiske arbejde. 
DJ bør nedsætte et Marketingudvalg, med 
hovedformålet at sikre DJ maksimal 
synlighed og tilføre flere medlemmer. 
Udvalgets medlemmer skal sammensættes 
af personer i DJs medlemskreds med solide 
kompetencer indenfor relevante marketing 
områder. 

• back up for de unge bla. på efterskoler. 
 
ungdomskoler 

• urvalg 
• Skift formanden 
• Oplysning om vildt forvaltning måake noget 

baggrund viden, oplysning og delaggørelse i 
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foreks. Hjorte lav, bekæmpelse af inivasive 
arter m.m. 

• Ikke pt. Får jeg en god ide, skal jeg lade DJ 
det vide. 

• Nej 
• nej 
• Nej 
• Komme mere ud til de lokale 

jagtforeninger, være mere synlige i de 
lokale jagtforeninger med arrangementer 
m.m. 

• Jeg mener, at man skal afprøve mere 
direkte medlemsdemokrati 

• Nej 
• nej 
• nej 
• Det kunne godt bedre kommunikeres hvad 

der foregår af politisk arbejde 
• Nej 
• Fjern kredsene og giv mere magt til 

Jægerrådene, som det er i dag så er der 
stadigvæk for langt fra bund til toppen af 
DJ. Lad os også få direkte valg til 
formandsposten samt de øvrige poster i 
DJ`s ledelse. 
Så undgår man tendensen til kammerateri 
m.m., hvilket ikke ligefrem fremmer jagt 
sagen. 

• Så langt har jeg ikke fingrene nede i dejen 
at jeg tør udtale mig om det. 

• - 
• Kom ned på et plan med den almindelige 

jæger og fortæl noget mere om hvad I 
egentlig laver - også gern i daglig dagen. 
Jeg er med til både kreds og landsmøder - 
og det er sgu lidt en børnehave. 

• Have ansvarsbevidste medarbejdere, der 
svarer brev, der blive sendt til 
organisationen 

• direkte demokrati i stedet for lagkage 
løsningen 

• Nej 
• mindre brok og mere kamp 
• Forsøge at få flere unge ind i foreningerne , 

med unge mener jeg 25-40 år. 
I lokal foreningerne ikke at gøre som vi 
plejer 

• Nedlæg politisk kammerateri kultur. Har 
absolut ingen tillid til personerne i DJ 
værende både ansatte og valgte. 

• Jeg blev medlem for 5 mdr siden, men er 
bare ikke rigtig kommet i gang med noget. 
Jeg ville ønske at der måske var en lidt 
større håndsrækning til nye jægere i 
forhold itl at at få os med ind i 
fællesskabet. Det er lidt nervepirrende for 

mig at skulle opsøge et fællesskab helt 
alene uden nogen form for invitation til et 
arrangement eller lign. 

• Video kommunikation / Livestreaming. 
• Nej 
• Tag nu sagen om sex chikane der er mange 

forskellig version nå man taler med andre 
medlemmer men jægerforbundet har bare 
stoppet sagen og fejet den ind under 
gulvtæppet. Så vigtig en sag skal helt frem 
i lyset, samt pensioniste rabatten er også 
bare blevet sløjfet. Vores våbentilladelse 
som man ikke kan få rettet adresser på så 
der står en adresse på jagttegnet og en 
anden på våbentilladelse nå man så ringer 
til jer får man at vide at så Dan er det. 

• afholde jagter masser af jagter 
• Fladere organisation med direkte valg af 

formand 
• Nej jeg har endnu ikke deltagey 
• Mere strømlinet og direkte information til 

medlemmerne. Fjern alle de 
taburetklæbende, ikke-bidragende folk og 
kom frem over stepperne - i en fart. 

• Ved ikke 
• Synes måske de udbudte kurser og 

aktiviteter er lidt gammeldags og hænger 
fast i traditioner. 
Jeg ville gerne arbejde meget mere med 
skydeteknik for riffel. Ud over en rigtig fin 
indskydnings bane er der ikke meget 
aktivitet. Jo jo, der er også en fin elg- og 
svinebane. Men mangler lidt fordybelse i 
det tekniske i riffelskydning. Også 
genladning finder jeg interessant. Ligeledes 
langdistanceskydning. 
Jagthorn finder jeg dybt uinteressant. 

• har ingen anelse om der er nogen aktivitet i 
Lyngby Tårbæks jægerforening - har ikke 
set noget annonceret nogen steder 

• Repræsentantskabet burde bestå af langt 
færre medlemmer for at øge interessen for 
at deltage heri. 

• Forbundet skal sørge for at blive hørt i 
debatten 

• Jeg er medlem af Storkøbenhavns afdeling, 
Jeg bor i Værløse, hvor der ikke er en lokal 
afdeling. mine svar vedrørende lokal 
afdelinge må derfor blive "hverker/eller" 

• opfordre til at tilmelde sig til nyhedsbrevet 
på hjemmesiden 

• nej 
• Jeg følger primært med gennem bladet 

Jæger. Jeg er ikke særlig aktiv i min lokale 
forening, men læser gerne deres blad 
(Storkøbenhavns jagtforening) 
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• jægeres indsats i fht fx påkørt vildt, 
almindelig vildpleje og naturbeskyttelse mv 
er komplet underbelyst. 
jagten som økonomisk faktor (udstyr, kød 
etc. er komplet underbelyst. 
Vildtkød som dyreetisk trumfkort i fht 
købekød er underbelyst 
Den valne og for sene 
holdningstilkendegivelse på ulvedrabet var 
skadeligt 
Den tætte alliance med landbruget og 
deres interesser er skadelig 
En række sager om jægere i forskellige 
organisationsled, med mobning, chikane, 
magtbrynde etc er dybt skadelig 

• Der må gerne gøres mere for lydigheds- og 
jagt træning af hunde. 

• Nej - ikke på stående fod. 
• De lokale vandbærere er ofte ikke 

interesseret i at der kommer nyt blod ind i 
bestyrelser mv., så anerkendelse af at 
tingene kan gøres anderledes ville være 
ønskeligt 

• ? 
• Giv mere magt til jagtforeningen og 

Kredsene bør styrkes måske opdeles i 
distrikter - så der er rimeligt kommuner 
med. 
Jægerådene fungerer ikke de fleste steder 
-så måske der skal lægges mere ud i 
distrikter med et rimeligt antal 
jagtforeninger.... 

• I Jæger burde der hver gang være en 
artikel om de lokale foreninger omkring 
hvad de arbejder med politisk og deres 
visioner for foreningen fremadrettet. Dette 
for at holde foreningerne til ilden og 
forholde sig til de lokale udfordringer. 

• Nemmere adgang til jagtpolitiske emner, 
samt kortere beslutningsveje! 

• Få lært mange af jeres medlemmer til at 
være rigtige jægere og lær medlemmer at 
overholde jagtloven bla Køge Herfølge 
ledelsen syntes åbenbart det er iorden at 
skyde buk 16 maj fem min før skydetid 
dårlig stil 

• Ikke umiddelbart. 
• Nej 
• Nej 
• Mere kommunikation. Ikke bare en leder i 

jæger men mere information om sager og 
hvad vi kan gøre selv. I USA er det ikke 
unormalt at jagt organisationer beder deres 
medlemmer skrive og kontakte politikere 
direkte så gerne information om hvad vi 
kan gøre selv og hvem vi kan kontakte for 
at hjælpe de vigtige sager både nationalt 

og internationalt. Altså en mere aktivistisk 
holdning. 

• Bedre fordeling mellem landsdelene - den 
nuværende bliver lidt udemokratisk. 

• ja ,jeg syntes at vi skulle af ,med vores 
direktør ,har har udspillet sin rolle, da 
byggeriet er færdigt og så få en 
næstformand i stedet og så nedlæg de 
udulige jægerråd de fungerer ikke og har 
faktisk aldrig gjort det 

• Mindre Repræsentantskab, afskaf 
Jægerråd, opdel kreds 7 og nedlæg kreds 8 
som selvstændig kreds og indlem den i den 
opdelte kreds 7, mere åbenhed i udvalgene 
og herunder mere medlemsindflydelse. 

• Få en ny chef/formand 
• Mere synlighed i den lokale jagtforening ( 

jægerforbundet har faste og varslede 
events eller anden aktivitet - besøg 1 til 2 x 
årligt 

• - 
• Jeg synes umiddelbart DJ varetager 

embedet godt. Men det er altid godt, med 
jævne mellemrum, at tage organisationens 
opgaver op til revision. Det er vist også det 
som pågår pt. 

• Nej 
• De personer som styrer Danmarks 

Jægerforbund, skal komme mere i naturen, 
for fredninger specielt på Dåvildt . skal 
ændres der er alt for mange dyr 
og det gælder snart hele Danmark.  
På den lille ø Taasinge hvor jeg har passet 
jagt i 20 år, 8o hekt. hvor der er 20 hekt. 
skov, og har aldrig nedlagt mere end 2 
rådyr, og bestand var 
ca 15 stk i januar. 
Der blev i 2003 udsat 23 dådyr, og 
hjortelaug oplyste at bestand skulle ikke 
være mere end 100 dyr. Nu er der kun 2 
rådyr i område, og vi har ikke 
nedlagt dyr i 4 år. men bestand på hele øen 
er idag 250 stk dåvildt, og så har man bag 
om ryggen på alle os jægere der ikke er 
forlovet med Valdemars slot 
lavet særfredning så hjorte må kun skydes 
januar. 

• Hør nu efter , vi gamle har opgivet men der 
kommer unge der siger det samme eller 
noget der ligner , lad dem ikke løbe 
hovedet i en væg af bedre viden og 
forudfattede meninger næret af 
misforstået politisk korrekthed. 

• Nej 
• Nej 
• nej 
• Nej 
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• Nej 
• Mindre top styring bedre kontakt til lokal/ 

menige medlemmer 
• Nedlæg jægerråd 
• Ingen 
• Nej. 
• Nej 
• jeg synes der er for langt fra mig til 

ledelsen i Danmarks jægerforbund.Da jeg 
sad i bestyrelsen for mange år siden kom 
Danmarks Jægerforbunds formand ud til 
den lokale generalfosamling så vi vidste 
alle hvem han var. Og jeg kendte alle kreds 
bestyrelses medlemmer da de var synlige til 
diverse arrangementer. Nu kender man 
ingen. De er jo ikke synlige . 

• Det ville være rart hvis regionerne var delt 
op efter navne istedet for et nummer da 
jeg aldrig kan huske eller finde nummeret 
for den kreds jeg hører til. 

• Det ved jeg ikke 
• Man løber for meget an på at der rent 

faktisk er et aktivt lokapolitisk arbejde, det 
er der i nogle tilfælde ikke. Jeg har 
deltaget i flere jagtpolitiske øjemed i 
friluftsrådet og nationalparkmæssige 
anliggender. Men der er ingen opbakning 
fra lokalforeningerne, de er komplet 
ligeglade og yder ingen opbakning, så snart 
der er valgt en repræsentant. Morten 
Sinding har gjort et stort stykke arbejde for 
at holde hånd i hanke med forskellige 
sager, men når der ingen lokal opbakning 
fra det såkaldt parlamentariske bagland er, 
mister man momentum og gejsten for at 
arbejde for jagtens sag. 

• Nej 
• Meget mindre subjektivitet og væsentligt 

mere objektivitet. I verserende debat om 
arralkrav er   Hjorvildt formand kreds 2 i 
sin egen liga. Intet objektivt i debatten 
derfra. Ligeledes baseres hans udmeldinger 
tydeligt på ønsket om mest muligt vildt på 
egen parada 

• nej 
• Nej 
• thja, set udefra virker det som en tung og 

hierakisk organisation med mange 
ledelseslag, mange politiske intriger og en 
tung stuktur med mange 'konger'.  Men jeg 
tror også på grundige drøftelser, flade 
strukturer, direkte indflydelse, 
menneskelige ildsjæle - og ikke på store 
konstruktioner. 

• Nogle mindre kredse 
• Nej 
• Nej 

• Lobi arbejde intensiveres 
• nej. 
• Nej 
• Nej den er rigtig god som den er. 
• nej. er ikke fagmand på området. 
• Jeg er helt ligeglad med hvordan DJ er 

opbygget men syntes umiddelbart at den 
nuværende virker meget tung og 
gammeldags 

• Der er for stort spring mellem kreds og 
lokal forening. Mindre kredse er måske en 
mulighed. 

• Jeg holdt op med at komme i min jagtklub 
igennem mange år, pga. uheldig styring af 
klubben, samt en generel træthed af, at vi 
aldrig hørte eller blev inddraget af DJ og 
bestyrelsen fortalte sjældent, hvad de 
rente og lavede osv.  
 
Blev træt af den manglende indsigt og 
kulturen i DJ, dengang var den jo lidt syg, 
har ikke oplevelsen af, at den er helt så 
slem længere - men jeg har nok bare giver 
lidt op og koncentreret mig om, hvordan 
jeg selv kunne udvikle mig som jæger og 
hundemand uden om DJ og jagtklubberne. 

• Nej 
• Nej 
• Pas på i den nye struktur at de små lokale 

jagtforeninger jagtforeninger i drukner - 
den struktur vi har nu sikrer mulighed for 
en vis indflydelse. 

• Jeg bidrager vist med alt for lidt, da jeg for 
det meste går for mig selv på egen jord og 
derfor ikke bruger foreningen ret meget. 
jeg læser dog bladet for det meste. 

• min jagtforening er ganske vanskelig at få i 
gang med at arbejde på en tidssvarende 
måde. Der skræmmes unge jægere væk, 
modne nye jægere kommer kun vanskeligt 
ind, og kvinder skal slås for hver en 
centimeter. 

• Nej 
• jagt skydning. 
• Brug midler på professionelle indflydelse ... 

jusister og biologer 
• Bevar den struktur vi har nu     men se på 

vedtægterne som jo er gamle de kunne 
godt rettes til så de bedre passer til 
nutiden 

• Nej 
• I.A.B. 
• nej 
• Behold den nuværende struktur og få 

Madsens varmluftsballon lagt i graven. Spild 
af tid. 
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• Ikke for indeværende 
• Noget mere information til medlemmerne 

om hvad DJ's organisation arbejder med, vil 
nok gøre flere interesseret / aktive i det 
jagtpolitiske arbejde. 

• Jeg kan ikke forstå der skal være forskel på 
kontingent om man er født i 1948 og 1949 
jeg får ikke mere i pension en en der er fra 
48 

• Nej 
• Det kræver en indsats for den enkelte 

jæger, at vedligehold og følge op på 
information på mail, blade mm. 
Man drukner lidt i nyheds mails fra jer og 
andre 
Jeg ville gerne ringes op af og til for at få 
tilbud og kursus, event mm. 
Mvh. Mikael Clausen 

• Nej 
• Vedtægter bør ændres så det er muligt for 

Jægerråd at lægge sig sammen. Ikke alle 
steder fungerer jægerrådene. Det er heller 
ikke nødvendigt, hvis bare der er nogle 
gode og aktive jagtforeninger. 

• Hurtigere og mere flydende 
kommunikation. Brug gerne nettet/FB 
noget mere. 

• nej 
• Nej. 
• Meget mere flad struktur, synes ikke kredse 

har deres berettigelse.... jægerråd ?? 
Jagtforeninger har bestemt deres 
berettigelse, men vigtigt at de hjælpes til 
noget aktivitet, de må ikke blive passive. 

• Nej 
• Styrkelse af lokalforeninger og jægerråd og 

nedlæggelse af kredsene 
• Gå hårde til værks med hensyn til nye 

regler angående regulering istedet for at 
overgive jer for let ligesom sidste gang da 
der skulle lovgives om 
rævehvalperegulering kontra biotop plan 

• Start med at vedtage den nye stuktur, og 
gør en indsats for herefter at ændre 
kulturen 

• Oplysninger - oplysninger og forklaringer 
• Nedlæg kredsene og styk jægerråd 
• kredse og jægerråd bør slås sammen 

repræsentantskabet er en meget stor og 
tung størrelse - det må kunne gøres bedre! 

• Nej 
• nej 
• En mere flad organisation. Det er for 

uoverskueligt med kredsråd, jægerråd osv. 

• Er for ny til at have en mening om det, men 
der dannes et indtryk af at der er nogle 
overflødige led mellem os jægere og DJ 

• Der skal en ny struktur til i DJ - en fladere 
struktur med de rigtige folk på de rigtige 
poster. 
Arbejdet fra Strukturudvalget bør nøje 
gennemgås og vurderes. HB skal ikke forme 
fremtidens DJ - Der skal implementeres en 
ny retning i forbundet. 

• Nej 
• nej 
• Nej 
• Nej 
• Nej 
• ikke på nuværende 
• Kreds arbejdet i det område jeg er fra har 

været meget dårlig til at lave referater så 
vi har fået for lidt oplysninger 

• Nej 
• Syntes både jægerråd og kredsen kunne 

være mere synlig hen over hele året, og 
ikke kun den ene gang der er årsmøde. 

• -alle der bliver valgt til kredsbestyrelse 
eller hvad det kommer til at hedder frem 
over skal tage/ igennem hele DJ 
lederudannelse. 

• Det skulle måske være en oversigt over 
igangværende aktiviteter. Nogle kunne så 
yderligere behandles i margariner og andre 
kunne man søge yderligere information om 
på hjemmesiden. 

• næh. 
• Nej 
• Nej 
• Der skal ryddes op i kredsene og misbrug af 

pengene. Kreds 5. Mindre rygklapperi og 
mere lydhør.  Når poster skal besættes sker 
for ofte at posterne næsten er besat inden 
møder.  Mindre kammerateri. 

• Nej 
• Mere synlig i den lokale jagtforening 
• Ingen jægerråd, men måske lidt flere 

kredse. 
• Nej. 
• Fjerne jægerrådene. De er intet bevendt. 
• Jeg er medlem af en jagtforening som kun 

tilbyder div jagt oplevelser og aktiviteter 
for medlemmer der bor inden for kommune 
grænsen! Det er simpelhen for latterligt. I 
min kommune er der ingen jagtforening 
med interesse for hav jagt derfor valgte jeg 
en anden en den i min egen kommune med 
det resultat at jeg ikke kan deltage i noget 
som helst!!! 
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• Kredsmedlemmer og jægerrådsmedlemmer, 
skal i højre grad i samarbejde, og i kontakt 
med os menige medlemmer. 
Diverse referater fra kreds, og 
jægerrådsarbejde skal gøres nemmere 
tilgængeligt på Jægerforbundets 
hjemmeside. 

• Fortsæt det gode arbejde 
• Flad organisering 
• Min jagtforening yder en god lokal-

jagtpolitiske indsats 
• Ny struktur der bedre samler 

jagtforeningerne lokalt, samt større styrke 
til kommunalpolitisk arbejde 

• Nej 
• Det lader til, at der forsøges at blive gjort 

meget for at gøre jagten og organisationen 
tiltrækkende for yngre. 
Der er stadig et stykke vej, for at tiltrække 
aktiv deltagelse af yngre i 
jagtfællesskabet. Både på skydebanerne og 
generel interesse for jagt/natur. 

• Mere medlems indflydelse  på de store 
beslutninger jvnf. ny struktur. Flere 
afgørende beslutninger bør lægges ud til 
lokalforeningerne 

• Nej 
• Nej 
• organisationen skal være mere overskuelig. 

Det er de færreste medlemmer, der i dag 
kan overskue strukturen 

• nej jeg er godt tilfreds 
• Opsig “gamle mænd” der udviser en ringe 

“jeg er til for medlemmerne” attitude/ 
grundindstilling 

• Nej 
• nej 
• Nej 
• kik på det forslaget det er kommet fra 

strukturudvalget 
• Kredsene og JKF bør fjernes som politisk 

organ. Jagtforening en er medlemmernes 
basis og bør derfor bevare indflydelse. 
Kredsenes og jægerrådenes  indflydelse på 
HB og formandsvalg bør deles mellem 
Jagtforeningerne i kredsene og 
kommunerne og direkte stemmer fra 
medlemmerne. I hvilket forhold bør drøftes 
nærmere. 
 
Jagtforeningerne og medlemmerne skal 
føle DJ og DL s ledelse er deres forbund og 
ledelse.  
 
Som bestyrelsesmedlem i en større 
Jagtforening igennem en årrække har jeg 
kun set aktiviteter, der betyder noget for 

jægere og jagt foreninger hos netop 
Jagtforeningerne og hos DJ. Ikke på kreds 
eller JKF niveau. 

• Fjern kredse og lav direkte valg - lokal for 
arrangementer etc - centralt for politik, 
kommunikation, uddannelse og 
vidensdeling/forskning. Kredsene er et levn 
fra en svunden tid og spild af 
ressourcer/penge 

• Nej 
• Nej 
• Ø 
• Det er uoverskueligt og kompliceret at 

gennemskue hvem der har beføjelser til at 
udtale sig om det ene eller det andet. 

• Nej 
• Der skal arbejdes mere for den lille jæger, 

Strandjagten, Hjortejagten. 
• ikke lige pt. 
• Åbne lokale kredse med aktuelle emner til 

generalforsamlinger 
• Få fat i de unge jægere og giv dem et 

fællesskab, så alle os der er lidt "bange" for 
de brovtende, vidende typer indenfor 
jagten, også har mulighed for at danne 
venskaber på lige fod frem for at føle vi er 
'med på slæb' 

• Det køre udmærket, dog kan i se, at jeres 
prispolitik for pensionister, at nogle får det 
billig og andre aldrig vil få det 

• Nej 
• Den nyligt foreslåede struktur vil være en 

god start 
• Større kommunale jagtforeninger, der har 

stærkere politisk indflydelse i kommunen. 
De kommunale Jægerråd skal ikke vælges 
af jagtforeningerne, det skal være dem der 
vil arbejde lokalpolitisk. I dag skal man 
først bevise at man er aktiv i lokalforening, 
for at komme på tale i jægerråd 

• Mere åbenhed angående alt og mere 
inddragelse af alle medlemmerne. 

• Der er for meget kammerateri. Endvidere 
er forenings ånden på retur, jeg mener 
dermed at mange medlemmer sidder i 
bestyrelserne for selv at få et udbytte. 
Eller sagt “Jeg spørger ikke hvad jeg kan 
gøre for foreningen, men hvad foreningen 
kan gøre for MIG” 

• Nej 
• . 
• Synes det fungerer fint 
• DJ er en uigennemsigtig organisation, der 

ikke formår at komme ud til medlemmerne 
med sine budskaber. Meget udemokratisk 
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• nedlæg regionerne. jægerne er mere og 
mere digitale og internationale i deres 
mindsæt. regioner er en kunstig 
begrænsning. de gode videnspersoner pr 
region kan udnyttes bedre på tværs af 
landet 

• Måske mere ungt med aktiviteter uden for 
medlemskab  
Flere bybo aktiviteter 

• Jægerråd kan gå helt i stå når ældre konger 
sidder som formænd. Dette kunne 
optimeres med maks tid på posterne men 
hvem vil så være den? For arbejdet er ikke 
let 

• Mere åbenhed, hele vejen. 
• Nej jeg har ikke nogen ideer lige nu 
• Bedre kredsinddeling 
• Det vil jeg ikke snakke om her inde,så 

bliver jeg nok smidt ud. 
• Nej 
• Fortsæt jeres gode arvejde 
• nej. 
• Hverken/eller 
• Ikke pt. 
• nej 
• Åben og ærlig kommunikation. 

 
Se nu at få ryddet om i alt det pamperi og 
skjulte dagsordner som gang på gang 
dukker op. 

• Fortæl noget mere om det politiske 
arbejde, og sørg for at tale alle jægeres 
sag, uanset hvor meget eller hvor lidt jagt 
de har. 

• Ja, drop interne stridigheder. 
• Mindre tungt system. Nogle af de “gamle” 

medarbejdere behandler medlemmerne 
arrogant og bedrevidende. Man bliver ofte 
modløs når man forsøger at engagere sig 

• Nej 
• tale den lille jægers sag. det er kuns dem 

som tror de er "noget" oppe i herakiet og 
som har pengene til at købe sig dyr jagter 
der bliver hørt . 

• Skift den ud med nogle yngre kræfter 40 til 
55 
 
Den er for tung 

• Jagttid på flere skadelige fugle, skarv!!! 
• Kortere afstand imellem top og bund! 

Bedre medlemsdemokrati! 
• Det enkelte medlem har ingen indflydelse. 

Medlemmernes holdning filtreres gennem 
flere lag og bliver derfor udvandede. 

• nej 

• Gøre viden lettere tilgængelig for personer 
der gerne vil gøre en indsats - f.eks 
koordinator for flugtskydning, 
haglskydeprøve mv. Det virker til sådan 
information bliver holdt ved nuværende 
koordinator 

• nej 
• Lokale jagtforeninger bør være en størrelse 

(antal medlemmer) hvor der kan tilbydes 
kurser og andre aktiviteter.  
Mener tilgang af nye medlemmer er 
essentiel via de lokale jagtforeninger, 
herunder fastholdelse af medlemmer. 

• Mere opsøgende på nye medlemmer fra den 
lokale jagtforening. Ikke alle er jo fra lokal 
området og kender måske ikke andre fra 
foreningen. 

• nej 
• Nej 
• Det er i orden. 
• Nej 
• Jeg tænker det ville være optimalt om DJ 

kunne forene jægernes ønsker bedre så 
medlemstallet bliver størst muligt, da 
"konkurrerende" foreninger i mellemtiden 
er blevet større end DJ. Den mulige 
politiske indflydelse er direkte korreleret 
til medlemstallet og der står jægerne 
svagere end tidligere. 
Hjortevildtforvaltningsdebatten har været 
højst skadelig for jægernes sammenhold og 
det mener jeg skyldes alt for stor fokus på 
divergerende ikke dokumenterbare 
debatter. 

• Skal bare være mere synlig og ikke alle de 
lukker sager og andet støj på skærmen  
Så prøv at høre de unge om hvad der skal 
til før de syntes det er godt at være med og 
de har lyst til at være med 

• Nej 
• Jeg har ikke nok indsigt i den nuværende 

organisation. 
• Nej 
• Jeg tror de unge nyder godt af det. 
• nej 
• Jeg vil ikke engagere mig så længe 

formanden (Claus Lind) ikke kan bruge 
biologiske argumenter men hele tiden 
bruger andre landes ufornufige argumenter 
som sine argumenter. Det holder ikke! 

• Man har måske en fin organisation struktur, 
men det virker til at der er alt for meget 
fnider og fnader og at folk har travlt med 
deres egne agenda. Nogle gange virker 
organisation måske til at være for stor. 
Syntes ikke vi oplever de samme 
udfordringer i vores lokal foreninger. 
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• Følger spændt strukturdebatten. 
• Gør de enkelte kredse mere selvstændige 

og ansvarlige, så de bedre kan støtte 
lokalforeningerne (nærdemokrati). 

• Slank den og kommuniker på en nyere 
platform end et blad. Det er oldnordisk. 

• Jeg mener den nuværende struktur er 
meget strømlinet. De som reelt ønsker at 
kommunikere / få info har nem adgang som 
strukturen er nu. Mener også den 
nuværende struktur værner mod "facebook 
manipulation" 

• - 
• De kan starte med at svare på henvendelser 

(mail) 
• Mangler klart info fra jægerråd og kredse 

Kan ikke rigtig se hvor kredse arbejde bestå 
i - udover at DJ er fri for at have kontakt 
direkte ned jagtforening  
For mig at se gå meget info tabt - bække 
veje 

• jeg er lidt i vildrede med hvordan man 
kommer i de lukket kredse 

• nej 
• Som opbygningen er nu: Jægerråd skal have 

økonomi, således de lokal er mere 
selvbestemmende 

• Nej 
• Jeg skal selv engagere mig noget mere 
• Bedre formidling, på sociale medier 
• Ikke p.t. 
• For kompliceret og i nogen grad forældet 

organisationsstruktur 
• Tror mange føler I arbejder i det skjulte. 

Måske en anden form for synlighed og her 
taler jeg ikke om jakkesæt og store 
forsamlinger, men jagttøj og små 
arrangementer. 

• Omlægning af jægerråd til større enheder ,  
Det kunne være vi kunne finde folk som var 
dygtigere og bedre kunne matche 
myndigheder og andre grønne aktører 

• DEsværre tror jeg ikke lige jeg har 
løsningen, men problemet er - som jeg ser 
det - at der er meget stor forskel på, hvor 
godt lokalforeningerne fungerer. Det er mit 
indtryk, at en del lokalforeninger er til for 
deres egene skyld. Altså at der bliver lavet 
aktiviteter for det fårtal som sidder i 
bestyrelsen eller i øvrigt er tilknyttet, mens 
medlemmer som ikke valgt eller aktive, 
intet bliver tilbudt. 
Jeg er stor tilhænger af lokaldemokrati, 
men det fungerer kun optimalt, hvis der er 
en ægte interesse for at få alle med. 

• Drop det nuværende strukturarbejde. Der 
er massere af DJ organisation som virker - i 

hvert fald i kreds 7. Det eneste niveau som 
ikke virker er jægerråd. 

• Nej 
• nej 
• Er der ikke for mange in aktive 

lokalforeninger? 
• Nej 
• Tage sig meget mere af ildsjæle, og ikke 

nedgøre dem. Mit svar vedrører min lokale 
jagt forening og ikke den jagt forening jeg 
er medlem af 

• nej 
• Helt firkantet så mener jeg at der er for 

mange kokke og for mange som har snablen 
nede i pengekassen 

• Måske man kunne lytte som ved lydbånd, 
da tiden med arbejde,børn,pligter gør det 
svært at nå, så kunne man høre det på vej 
til job, eller på gå turen 

• Det kræver en stor indsats fra vi som 
jægere 

• At gøre det mere synligt, hvad der bliver 
arbejdet med og hvad der kommer af 
resultater 

• Jeg aner faktisk ikke hvad foreninger og 
kredsene arbejder med, mere info tak. 
Kredsene er en forældet inddeling, jeg bor 
mellem to områder, så når jeg skal finde 
skydebaner eller aktiviteter skal jeg gætte 
på hvad foreningene hedder for at finde ud 
af hvor de ligger. 

• Mening medlemmer skal have større 
indflydelse 

• Nej men det lyder nok mærkeligt med disse 
svar, Grunden er:. 
Jer har bopæl i Thisted men er medlem af 
SJK. (Silkeborg Jæger Klub.) 

• Der skal sendes mange flere mail eller der 
skal gøre mere opmærksom på hvad der jb 
arbejder med, specielt skal de gøre tydeligt 
hvad pengene bliver brugt til og der skal 
være flere artikler omkring hvad jb gør 
politisk inde på hjemme siden. Den skal 
være interessant at følge, som en lille avis 

• - 
• Kig ned af i organisationen. Få 

lokalforeningerne til at blomstre med 
aktiviteter. Giv lokal støtte. Udvikle ide 
katalog og sende de administrative og 
politiske folk fra parnasset ud i 
lokalforeningerne. Lad være med at tro at 
jægerforbundet skal erstatte og lave Skov 
og naturstyrelsens arbejde. Som nogle af de 
eneste naturbrugere, betaler vi en direkte 
skat til det offentlige. Så er det ikke 
nødvendig at et højt kontingent så oven i 
skal bruges til at lave statens arbejde, fordi 
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det er interessant for de ansatte i 
forbundet. Fokus skulle vendes mod 
medlemmerne og hvad der tjener jagten og 
dermed medlemmerne bedst.! 

• Mere åbenhed omkring hvilke tiltag man 
arbejder med, samt hvad man gør i det 
politiske arbejde 

• Jeg har ikke energi til at gøre så meget 
andet end være aktiv i de 2 foreninger jeg 
er aktivt medlem af 

• Nej 
• Nej - syntes folk gør en fin indsats 
• nej 
• Se punkt tidligere  

 
Kæmp for vildtet  
den lille jæger skal også kunne gå på jagt 
med familien og børn 

• Færre brokrøve, så I kan koncentrere jer 
om det der er vigtigt i jagtens sag. 

• J 
• Mere demokrati lytte til andre experter end 

dem man er enige med 
• Den virker uigennemskuelig og 

bureaukratisk. 
• støtte i form af penge tilskud til 

mårgrupperne,til indkøb af f.eks div udstyr 
som er nødvendigt til effektiv bekæmpelse 
af mårhunde,mm 

• Større inddragelse af medlemmerne på 
foreningsniveau, uden dog at det 
forudsætter et tilloidshverv. 

• Er i tvivl om hvad Jægerrådet bidrager med 
i organisationen Er det ikke mere end en 
kaffeklub og deltager i forskellige møder 
uden at være i øjenhøjde med 
medlemmerne. 

• Man kunne måske informere mere om 
aktiviteter og arbejde lokalt, kommunalt og 
regionalt i vores blad? 

• åbenhed på alle fronter 
• Repræsentativt demokrati så 

jagtforeningernes indflydelse afspejler 
antal medlemmer. Fjern jægerråd. Ingen 
værditilvækst. Der er meget langt fra det 
enkelte medlem til toppen. 

• Mere demokrati for den enkelte Jæger! 
Utroligt useriøst, at en jagtforening med 20 
medlemmer har samme antal stemmer når 
der f.eks. skal vælges formand for 
hjortevildtforvaltningen, som en 
jagtforening med 300 medlemmer.  
DJ er for topstyret. Det minder på ingen 
måde om en demokratisk organisation. Og 
det skal ændres, hvis man vil beholde 
medlemmer. 

• Nej 

• Nej 
• Læg mere vægt på gode skydning og bedre 

skyde instruks tør 
For mindre  and skydning  
Den udanlse bør være biliger 

• - 
• Nej 
• Lav jagt tider for vores Hjort vildt som til 

gode ser de stærke dyr . 
Nu er jeg landmand og det virker helt ud 
naturlig at vi skyder de store og stærke dyr 
før parring 
Det vil klæde jer at få det lavet om der er 
gået fuldstændig trofæ jagt idet 

• Nej 
• nej 
• Nej 
• Hver forening får stemmer i forhold til 

antal medlemmer ved et samlet 
landsmøde. Afskaf kredsenes og 
Jægerrådenes politiske indflydelse. Se på 
andre grønne organisationers struktur som 
f.eks. Danmarks Sportsfiskerforbund eller 
DN. 
En hovedbestyrelse sammensat efter 
geografi giver ikke mening. Der skal sidde 
de mest kompetente. 

• Desværre har jeg for ringe indsigt til at jeg 
kan stille forbedrende forslag. 

• nej 
• Nej 
• Ja udvid ansættelsen af biologer, sådan at 

vi sideløbende kan matche DoF 
undersøgelser/observationer,vi bør altid 
være godt klædt på, når det gælder viden 
om vores flora og fauna, vi bør helst bære 
et skridt foran, vores viden er nødvendig 
for jagten i fremtiden. 
Vi bør også kunne overbevise EU om 
nødvendigheden af en alm. jagttid på 
Bramgæs. 
DJ bør også gøre det nemmere for 
medlemmer og ikke medlemmer at 
overskue hele problematikken omkring 
kronvildet og Dj's holdning syntes det vakler 
her. 

• Nej 
• Lidt mere lokal info. Og mere krav til 

jagtforeningen 
• Medlemsdemokratiet er blevet for fjernt. 

Rygraden i DJ er foreningerne, men der er 
alt for meget indirekte repræsentation. 
Alle delegerede skal tilbage til 
foreningerne, som skal være den egentlige 
demokratiske forankring, og som i 
samarbejde udnævner til diverse poster 
(det er her, at vore repræsentanter skal 
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fastholde deres forankring - ikke ved 
indirekte valg, idet dette svækker og på 
sigt vil fjerne medlemsengagementet) Det 
er således vigtigt, at alle fastholdes i, at de 
grundlæggende er valgt af deres forening - 
ikke af andre, og derfor skal stå til ansvar 
her. Det er en forudsætning for at 
styrke/bevare et egentligt 
medlemsengagement. 

• Mere gennemsigtighed og ikke flere 
"venneskabs-aftaler" i diverse bestyrelsen 
og kredse 

• Mere åbenhed fra DJ s side om forslag som 
der arbejdes med - virker meget tillukket 

• Ikke kompetent til at besvare dette. 
• Hvad med små videoer der informerer om 

hvad der sker? Følg nu med moden og lav 
mange flere ting på Youtube og undervis via 
film og informer via videoer - i stedet for at 
publicere enormt lange artikler som kun 
meget få får læst. 

• Nej. 
• Kunne godt tænke mig en god gammel  

kalender med alle det der sker, 
• DJ skal være meget mindre og mere 

fokuseret på at støtte de forskellige 
jagtklubber 

• Jeg set det pt. eksisterende forslag fra 
strukturudvalget som har fremlagt som en 
realistisk og god ny struktur for DJ. Håber I 
har modet til go I en ny retning. 

• Nej 
• nej 
• Altså jeg ved ikke meget om det. Og har 

heller ikke meget tid til overs som 
studerende. Så måske gøre lidt mere ud af 
at fortælle hvordan man kan bruge 
tilbudende 

• Ingen 
• Nej 
• Jeg tænker at DJ skal være mere 

toneangivende i samarbejdet med andre 
grønne organisationer. Her er det vigtigt at 
vi sætter tydelige rammer og retning for 
det vi i foreneingen har som strategi og mål 
med en klar formulering af de gevinster der 
skal realiseres, det betyder også at vi skal 
vide hvor vi står i dag og at vi er enige om 
hvordan status for de fremtidige mål er nu ( 
en baseline der er troværdig) 

• Bevar organasion som den er dd, og brug 
mere tid på at udnytte det vi har. 
Eksempelvis kunne det været at tage 
kontakt til forenings bestyrelser, og for at 
forankre muligheder i DJ som eksisterer. 

• nej 
• nej 

• Næ 
• Nej 
• Nej 
• STOP med at krybe rundt for politiet og 

justitsministeriet, og kæmp med ALLE 
midler for vores ret til at besidde, bære og 
anvende halvautomatiske rifler, alle typer 
knive, osv, osv. JM og Politiet er IKKE vores 
venner, samarbejdspartnere eller noget 
som helst andet positivt. 

• Vedtag strukturudvalgets forslag til reform 
af DJ 

• Da jeg forsøgt at undersøge organisationen, 
ved indmelding, gav jeg op i at læse mig til 
hvad der skete i den forskellig lag. Og hvad 
de var godt for, mangler lidt sådan en guide 
til hvad der laves. Sandsynligt før de det 
godt, men jeg ved ikke hvad de laver. 

• Direkte medlemsvalg til hovedbestyrelsen 
• Nej 
• nej 
• Råb noget højre  

Stå fast ved beslutningerne og lad være 
med at give sig for meget ved forhandlinger 
med de andre organisationer. 

• Jeg synes det kunne være interessant hvis 
man skulle møde op i den lokale 
jagtforeningen for at stemme. Så kunne 
man opdage hvad der sker der 

• Mere synlig i min forening 
• Nej 
• Demokratisering, alle medlemmer 

opstillings beretigede til alle poster. Et 
medlem, en stemme hele vejen op. 

• Stop jeres kassetænkning, alene opgørelsen 
på tidsforbruget og ressourcerne vi bruger 
vil i udelukkende bruger for at få sbsblen 
ned i en fond eller andet 

• Jeg er generelt kørt sur i den selv 
forherligende retorik som udgår fra 
Jægerforbundet. Der er ingen selvkritik og 
jeg synes ledelsen og embedsmændene har 
alt for travlt med at fortælle hvor 
fantastiske de er. Det klinger nogle gange 
meget hult. 

• Nej 
• mindre snak og mere aktion 

mere professionalisme 
• Ingen forslag. Pt arbejder jeg frivilligt som 

rekrutteringsspecialist ved 
Flyverhjemmeværnet. Planter selv til på 
mit revir. Katte holder mårdyr og 
skadevoldende fugle væk. 

• Nej 
• Er spændt på at se det endelige oplæg til 

strukturændring , men er nok lidt skeptisk 
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ved at skære ned på kredse og udvalg, 
mener at man får de bedste indput ved 
mange meningstilkendegivelser. 

• X 
• Jeg synes der alt for langt fra det enkelte 

medlem til toppen i forbundet. 
Organisationen skal slankes så det enkelte 
medlem får en større indflydelse og 
nemmere tilgang i beslutningsprocesserne. 

• Nej 
• Det er vil jeg kræve at jeg setter mig mere 

ind i forskellige afdelinger fra DJ 
• Der bør gøres mere for at formidle, hvad 

der arbejdes med i jægerråd og kreds. 
• Nej 
• nej 
• Der mangler direkte valg til kreds- og 

hovedbestyrelse og hermed manglende 
demokrati. 

• Der mangler en klar rød tråd i hvad vi 
arbejder for. Er det mere jagt? I så fald på 
hvilket grund lag? 
 
Vi mangeler både forståelse herfor som 
jæger, men i særdeleshed mangler hr. og 
fru Jensen viden herom.  
 
Jægerforbundet er ikke kun til for jægere, 
men også for borgeren. Hvis vi for borgerne 
til at forstå at vi som jægerforbund sikre 
eat der kun er jagt tid på arter der kan 
bære det og at disse jagttider fastsættes 
via fakta og ikke kun subjektive holdninger, 
så vil borgene anerkende os yderligere.  
 
Vi har dertil behov for at Jægerforbudnet 
på vejen af jægerne for kommunikeret at vi 
er nogle af de få naturbrugere der 
investere af egen lomme i naturen - vi 
investere markant mere end alle andre 
naturbrugere. 

• nej 
• nej. 
• En langt "fladere" organisation med synlige 

kandidater til diverse valg og en valgform, 
der gør at alle medlemmer føler "de kan 
gøre en forskel" - have indflydelse dels på, 
hvem, der bliver valgt ind og hvilken 
politik, der føres.  Med 170-180.000 
jagttegnsløsere burde vi have en god 
indflydelse på det "politiske Danmark". 

• Jeg har før deltaget i møder i 
bådejægerråd  på kreds og regions møder 
og alle steder snakker de om Det samme, 
ren spild at tid 

• Det virker bureaukratisk, nepotistisk - for 
de frelste 

• Jeg tror man skal lave nogle aktivitets 
centre rundt om i landet. 

• nej 
• nej 
• måske flere småkurser/foredrag m/m til en 

overkommelig pris . 
• Nej, men det ville nok være på sin plads, 

hvis lokalbestyrelserne var bedre til at 
motivere medlemmerne. Og det er et stort 
arbejde i vor stressede tid, hvor alle skal 
være med i alt. 

• Pas 
• Det ville tage for meget af min kostbare tid 

at forsøge at beskriv bare en lille smule af 
det der kunne forbedres 

• Direkte valg til de største poster , det være 
sig HB og formand , udskift af formand 
minimum hvert 8 år 

• muliggør at man kan stemme til forskellige 
valg vha. medlemsnettet, så det ikke kun 
er dem der har tid til at møde op der kan 
stemme. Oplys om valgene, og sæt en 
deadline man skal stemme indenfor. 

• Den lokale forening er altid vigtig i så stor 
en organisation som DJ. Desværre er den 
lokale jagtforening (Tønder) præget af 
medlemmer, som jeg ret jægermæssigt har 
svært ved at forbinde mig selv med. 

• Mere fokus på våben problemerne med 
politiet 

• nej 
• der skal være mindre kredse. der skal evt. 

lægges lidt mere ansvar ud i jægerrådene 
• Nej 
• Nej 
• Kommunikation, kom ud til medlemmerne,  

brug mail, sms,  fb/De sociale medier er 
ikke alles kop te. 

• Synes det er spild at bladet er så 
farvebelagt. Det er ikke så miljøvenligt. 
Evt. rabat til medlemmer som kun ønsker 
bladet digitalt. 
 
Der er meget tekst i bladet og for få 
visninger er gode teknikker. 
 
Gerne flere video/youtube videoer fra DJ 
som viser forskellige jagtteknikker 
(opsætning af lokkefugle, hvordan laver jeg 
en vildtager, hvordan laver jeg en 
rævegrav. Der er rigtig mange muligheder 
med videoer. Det vil være mere interessant 
end det tykke blad som jeg kun skimter. 
 
DJ kæmpe for afskaffelse af brunstjagt på 
hjorte (Kun bruges til pølser, uetisk). 
Derimod forsat ingen areal begrænsning i 
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forhold til hjortejagt. 
 
Gratis kursus i alle regioner i forhold til 
mårhundebekæmpelse. Få flere med. 
 
Kæmpe for at skovduejagten starter 
tidligere på året igen. 
 
Jagtapp også indhold i forhold til strand og 
havjagt (Jagttider og fredningszoner). 

• Måske nedlægning af kredse og stærkere 
jægerråd. 

• Nej 
• Nej 
• Arbejd for at vi er flere som kan deltage i 

regulering af de invasive arter. Organiser 
reguleringsjagter 

• nej 
• Det er ikke vigtigt at være opdateret med 

alt, så svar som Hverken/eller er ikke 
nødvendigvis et tegn på jer er utilfreds 

• Valg til DJ formand bør være op til de 
enkelte medlemmer, gerne via digital 
afstemning så alle har en chance, ellers er 
det fint som organisationen er nu. 

• Det virker for mig som om der er for langt 
mellem DJ og de lokale jagtforeninger. 

• nej 
• nej 
• DROP AREALKRAVENE 
• nej 
• Det kunne være rart at der kom mere info 

ud til os menige jægere om hvad der 
arbejdets på både i lokale jægerråd,kredse 
og hvad der rører sig i hovedbestyrelsen 

• Mindre bureaukrati 
• Måske skulle man generelt gøre mere for at 

få de unge med, og tilpasse sig 
strømningerne i samfundet ift. hvordan folk 
interagere. Evt. kunne man tilbyde at 
oprette nye "unge" jagtforeninger, fx i de 
større byer. 

• Kredsarbejdet er vanskeligt at følge, ingen 
infokanaler direkte til medlemmer 

• En struktureret organisering af mårhunde  
Kunne være organiseret i Fællsrådene via 
DJ.  
Der er stor fokus på det i jagtforeningen, 
men set ud fra mit perspektiv noget 
ustruktureret 

• Kan sommetider undre mig over de 
beslutninger der bliver taget indenfor jagt 
incl. regulering som bliver i gangsat lidt 
sendt, så det er svært at udrydde inversive 
arter (mårhunde) 

• Hjælp den lille jæger 

• Vejledende afstemninger blandt 
medlemmer via nemid. Der er f.. langt fra 
toppen til det enkelte medlem. Via 
afstemning kan alle være med til at give en 
retning i en given sag. 

• Selve DJ bør nok lytte til breden frem for 
de store godser der betaler deres løn.  
Men det kan vel ikke være anderledes når 
man bevæger sig i politik.  
Derfor er interessen i at fastholde 
medlemskabet ikke længere interesant. 

• nej 
• åbenhed over for medlemmer, også især 

hvad jeres ansatte især forskere/eksperter 
arbejder med, af og til synes jeg man hører 
for lidt om hvad der arbejdes med inden for 
forskning, og forskningen skal være 
relevant for jagtsagen 

• Har ingen forslag. 
Over tid skal der nok ske en fornyelse til i 
organisationen. 

• man kunne gøre mødereferater og 
informationsmaterialer fra de forskellige 
møder tilgængelige via DJ hjemmesiden 
kunne også godt tænke mig at DJ, Kreds og 
delokale forenings mål er tilgængelige via 
DJ hjemmeside, på den måde vil det blive 
synligt i hvilken retning vi alle skal og 
hvordan vi har tænkt os vi kommer derhen 

• De gør det godt. 
• Nej 
• Nej 
• Det er ikke DJ jeg nogensinde hører om i 

Kommuner osv. enten er i ikke synlige eller 
også retter i ind så jeg ikke opdager i er 
med i beslutninger og udvalg. 

• Nej 
• Nej 
• Nej 
• Jeg har forsøgt mig som medlem af et par 

lokale jagtforeninger, men de virker meget 
lukkede og ikke særlig "minded" på at 
modtage andre end dem man kender. 
Desværre! Desuden er de helt usynlige 
lokalt. 

• Et direkte demokratisk valg af medlemmer 
til hovedbestyrelse 

• Nej. 
• Nej 
• Nej 
• NEJ 
• Flere decentrale oplysende møder om 

aktuelle jagttiltag - bekæmpelse af 
invasive arter - Politiske focusområder 

• Nej 
• nej 
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• Jeg tror at man i jagtens og naturens tegn, 
må have lidt mindre indflydelse lokalt og 
mere indflydelse nationalt. 

• at indflydelsen forsat går gennem 
lokalforeningen , manne af svarene kan 
man få direkte hos disse medlems valgte 

• De små foreninger kan være svære at 
komme ind i da de ofte er styret af få 
sammenspiste medlemmer. 

• Lav en ny alternativ forening hvor basis er 
defineret og aktioner kan udføres udfra 
denne. Få/opnå den indflydelse som 
jægere rettelig bør have 

• Ingen top styring 
• Der er ikke Noget hundearbejde. 
• Nej  

Syntes det skal blive ved med at køre som 
det gør  
Det er rigtigt godt 

• Langt mere tydelig forbindelse mellem 
jagtforening og Jægerforbund. På 
jagttegnskurset oktober 2018 til maj 2019 i 
den lokale jagtforening var det eneste 
synlige medlem af jagtforeningen selve 
jagttegnslæreren. Vi så ikke andre og hørte 
heller ikke fra andre om aktiviteter i 
jagtforeningen. Jagttegnslæreren gjorde 
det ellers rigtig godt og et fint 
undervisningsforløb, men kontakten til den 
lokale jagtforening var en kæmpe 
skuffelse. Jeg havde sat min lid til, at det 
var dér jeg skulle opbygge eller være med i 
et jagtfællesskab. 
Kort sagt: Modernisering i forhold til at 
mange nye jægere er ny-jægere og ikke 
nødvendigvis ung-jægere med 
familietraditioner og netværket på plads 
allerede inden jagtkurset. 
Mit indtryk er at en hel del nyjægere aldrig 
rigtig får brugt deres jagttegn. Et styrket 
foreningsarbejde kunne hjælpe mange ind i 
et jagtfællesskab og fastholde interessen 
som noget fælles. Min oplevelse er at man 
er overladt til sig selv efter 
jagttegnskurset. Jeg har dog gjort brug af 
Jægerforbundet i forhold til vejledning 
over telefonen mht venstreøjedominans og 
muligheder for at træne til 
haglskydeprøven. Jeg ville gerne have 
benyttet muligheden indenfor DJ, men der 
er altså noget langt fra Vejle til Rønde og 
så tilbydes kun skydning fra 8-14. Hvorfor 
ikke udbrede skydning i DJ's regi til mangle 
flere steder i DK eller som nævnt gøre det 
mere tydeligt hvordan man som nyjæger 
kommer på skydebane i foreningsregi. Det 

hele virker meget individuelt og 
uoverskueligt. 

• Evt kurser med emner til formænd og 
bestyrelser om, hvordan man holder sin 
lokalforening i live ved at modtage nye 
medlemmer på en inkluderende og 
opsøgende måde, når de melder sig ind. 

• Med de tendenser jeg ser for 
foreningsarbejde generelt, er jeg meget i 
tvivl om hvorvidt en ændret struktur gør fra 
eller til. Der er en faldende interesse for at 
deltage i frivilligt arbejde. Store 
organisationer som Jægerforbundet står 
med et dilemma. På den ene side står 
hensynet til effektivitet og handlekraft, 
hvilket fordrer relativt små styrende 
organer. På den anden side står hensynet 
til nærhed mellem medlemmer og ledelse. 
Det kalder på en flad struktur og større 
styrende organer, så medlemmerne føler at 
deres synspunkter kommer frem. Prisen for 
det sidste kan være ævl, kævl og 
handlingslammelse. Jeg hælder mest til, at 
man fastholder strukturen men ændrer på 
opgave/rollefordeling mellem niveauerne. 

• Det er min opfattelse, at sammenlægning 
af jagtforeninger til større vil: 
- øge indflydelsen på kommunalt niveau. 
- reducerere behovet for 
bestyrelsesmedlemmer, og derved skabe 
arbejdsressourcer til flere/større opgaver. 

• Større udskiftning af de siddende 
medlemmer.  
Det virker indspist flere steder, og når 
talen går på foreninger der ikke er medlem 
af DJ, lyder det som 3F der ikke får sin vilje 
og bruger ufine metoder.  
Overvejer selv at stille op lokalt. Men der 
er også en del “vennestemmer” til 
Generalforsamlingen. 

• Nej 
• nej 
• jA VED AT KOMME UD TIL OS MEDLEMMER 

OG IKKE ORDNE SLET SÅ MEGET FRA 
KONTORET. 

• . 
• Nej, mangler tid til at sætte mig ind i 

tingene. 
• Jægerråd har en hel forkert opbygning, de 

laver kun det enkeltpersoner i rådet mener, 
de kommer ikke ud til medlemmerne , det 
samme sker med det grønne Råd 

• nej 
• jeg er for ny medlem til at kunne svare 

ordentligt på disse spørgsmål 
• Nej 
• Nej 
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• Kredsene gøres mindre 
• Mere urafstemning så, det ikke kun er de 

udvalgte der er med til år bestemme 
hvordan tingene skal gøres, 

• medlemmerne bør kunne stemme direkte 
på hovedbestyrelsesmedlemmer 

• Mindre nepotisme i de lokale jagtforening 
 
Gamle trætte mænd som ikke er åben for 
nyt - nye jægere - nye ideer 

• Nej 
• Jeg synes det er let at finde informationer 

mm på Dj hjemmeside  
Jeg kan ikke lige tænke på mere 

• MEGET mere flad struktur 
• nej 
• Undgå nepotisme i bestyrelser og råd 
• Har svært ved at gennemskue, hvad de 

enkelte dele af organisationen arbejder 
med. Sidder nogle gange tilbage med lidt 
en følelse af, at der er lidt for meget 
personfnidder og mudderkastning i 
Jægerforbundet. 

• Det kunne måske gøres mindre stiv og ikke 
fremføres som en organisation i et stor flot 
hus. Det skulle helst ikke ende som en stiv 
og forældet organation som Naturstyrelsen 

• Nej 
• Jeg er ikke nok inde i det, men måske lave 

nogle regionsaktiviteter, og kun have 
generalforsamling hvert andet år. Den 
model har vi indført i min fagforening 
(Konstruktørforeningen), så man sparer lidt 
på GF og bruger dem på mere levende og 
relevante arrangementer hvert andet år. 

• Der kan altid informeres bedre. 
• Nej 
• Intet adgang til nogen som helst aktiviter 

og indflydelse uden medlemsskab. 
• Direkte afstemninger til valg i kreds og 

hovedbestyrelse, som eksempelvis i DRK, 
den menige jæger får pludselig indflydelse 
og dermed mere engageret, unge render 
skrigende bort, det styres af gamle grå 
mænd der.tænker for egenrådigt og ikke på 
fællesskabet. 

• Flere besøg i de lokale jagforeninger, evt. 
en emne aften. 

• Nej For jeg forstår ikke helt spørgsmålet 
• Nej 
• ikke umiddelbart. 
• Svært at svare på da jeg har svært ved at 

gennemskue den eksisterende organisation. 
• Måske, når jeg har været medlem lidt 

længere. 
• ------------------- 

• Nej 
• Åbenhed og nemmere tilgang. 

 
Det er nemt at være medlem og nemt at 
være frivillig i jagtforeningen som 
instruktør og bestyrelse. 
Men derfra og op er det lukket land 
medmindre du kender nogen, som flereårig 
medlem af DJ sidder jeg nu i bestyrelsen i 
vores lokale jagtforening, og jeg aner 
stadig ikke hvad der foregår i jægerrådet 
eller kredsen. 
 
Den retning ledelsen i DJ har taget med at 
det er foreningens ansvar at nå ud til 
medlemmerne kontra forvente at 
medlemmerne selv skal skaffe sig al 
information er jeg fortaler for, men 
mangler meget mere at det i 
kredsen/jægerrådet. 

• Ikke nemt når man baserer sig på frivillig 
arbejdskraft. Lider samme skæbne som så 
mange andre foreninger.  
Alle er sig selv nærmest. 

• nej 
• Nej. 
• være mere politisk, med henblik på antal 

medlemmer i forhold til politiske partiers 
medlemtal. 

• Den kollektive forsikring skal gælde i andre 
lande evt ved individuel tilvalg 

• Nej 
• nej 
• nej 
• Synlighed, synlighed 

Loaklforeninger oplyser ikke hvad de 
arbejde med 
Kredsen oplyser ikke hvad de arbejder med 
Og ellers ved jeg bare ikke hvor jeg skal 
finde det 

• Bliv mere synligt,  
"Ja, vi går på jagt for sjovt skyld" - men 
samtidig passer vi på den natur vi har 
råderet over lige nu, så dem der komme 
efter os, osse har et sted hvor de kan 
komme og gå på jagt, nyde natur og livet 
derude, forår, sommer ect. 

• Nej 
• Nej 
• nej 
• Mere synlighed lokalt 
• Nej 
• Det lokale jægerråd er helt tabt i vores 

kommune 
• - 
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• Nej, som en gammel ræv, der bl.a. var 
dirigent ved de spændende 
sammenlægningsmøder i 1992 og 
generalforsamlinger ved dannelsen af kreds 
4, i dag friluftskoordinator i kredsen og 
medlem af det grønne råd i Aabenraa 
kommune, så er det egtl. rart at kunne 
sige, at jeg synes, at det er gået meget 
godt i et politisk svært miljø. Det kan vi 
godt være bekendt!!! 

• Nej 
• Som skrevet før bor jeg i Tyskland og er kun 

på familiebesøg i Danmark 
• Nej 
• Hyperbureaukratisk og trægt, hvor få 

stemmer lokalt definere og favner 
“bredden” via den politiske “linje” eller 
aktiviteter. 

• Lettere overskuelig hjorteforvaltning. 
• Mere flad, som foreslået i strukturudvalget. 
• Nej 
• Alderen er rent fra mig! 
• En flad organisation - uden jagtråd og 

kreds, en bestyrelse der er valgt af 
medlemmerne 

• At det enkelte medlem kan stemme om 
kredsformand, hovedbestyrelsesmedlem og 
formand. 

• nej. 
• I er for topstyret. Og har altid været det 

længere er den ikke  
Sidder selv andre best. hvor det fungerer 
med mere medl. Bestemmelse 

• Drop kredsene og reducer bureaukratiet. 
• nyhedsmail 
• Jægerrådene skal have nogle klart 

definerede opgaver, de skal have en bedre 
opdatering ud til medlemmerne 

• Informere mere til jeres medlemmer 
• Meget tung og bureaukratisk opbygning, 

hvor nogle få sidder sikkert på flæsket. 
Ingen mulighed i praksis for nye folk, der vil 
påvirke arbejdet. Kunne let finde på at 
melde mig ud p gr a dette pamperi 

• Jeg er godt 70 år og min tid er at passe mit 
revir på 350 ha. 

• Når der er folketingsvalg, så husk at lade 
partiernes ordfører redegøre for deres 
partis indstilling til jagt. Offentliggør det i 
vores blad. 

• har ikke på stående fod nogle forslag 
• Fastsættelse af jagtleje! 

Mere om strand og havjagt! 
Mere snak med de enkelte jagtforeninger. 
Mere hjælp til de unge jægere. 

Opfordre medlemmer til at komme med 
indlæg om problemer 

• Kredsene er vigtige, men jægerrådene 
spiller en mindre rolle. Måske med nogle 
klare målsætninger eller konkrete emner i 
forhold til at påvirke kommunernes 
holdninger til jagt og jæger 

• Færre beslutningsled. 
• Mere for almendelige jæger og mindre 

trofæ jagt. 
Jagt er blevet et spørgsmål om flest penge 
dyrest grej og guldmedaljer. Tilbage til 
glæden ved at gå på jagt og være i naturen 

• Mere lokalstof på MAIL. 
• Interessen for arbejdet i jægerrådet er ikke 

stor af de potientielle foreninger. Skyldes 
sikkert at det er tordenskjolds soldater der 
går igen, og de er overbebyrdet af arbejde. 

• Minimere distancen fra jæger til dj og 
regionsrådene ved at være tilstede i 
foreningerne 

• Ved at blive ved med at involvere os 
medlemmer og ikke mindst de forskellige 
kredse. 

• Mere på sociale medier med andre jægere 
der ligge op på instagram 

• Nej 
• nej 
• Få folk til at lade være med at skyde ulve!! 
• Ja der skal flere unge med i organisationen, 

men jeg ved ikke hvordan det skal 
lykkedes. 

• Lyt til medlemmerne og arbejd derefter, i 
stedet for at fokusere på magt og egne 
meninger 

• mere fokus på fx buejagt 
• Nej 
• Som skrevet tidligere. Mere ærlighed og 

mindre politik. Utroligt at i ikke kan se jer 
selv i spejlet når i står og lyver overfor 
medlemmerne. Hvorfor tror i ikke at 
medlemmerne læser de referater der er 
tilgængelige. Der ses det tydeligt at i lyver 
og arbejder med en anden dagsorden end i 
bla. skriver i “vores” jagtblad 

• Nej.  
Dog synes jeg at DJ ikke er god nok til at 
skabe og udvide skydebaner i Danmark. Jeg 
oplever kun nedgang i skydetider og at 
Dansk Sportskytteforening har meget bedre 
faciliterer end DJ har kunne skabe for 
jagtskydning. 

• Et lag eller to bør fjernes - der er for langt 
mellem råd til h.bestyrelse 

• De enkelte medlemmer skal have større 
indflydelse på de store beslutninger i DJ. 



 
 

284 
 

• Har, efter 30 års aktiv deltagelse og ledelse 
af nyjægerarbejde, stødt på en totalt 
mangel på engagement i kreds 3. 
DET skuffede mig utroligt. Og der er ingen i 
organisationen jeg dengang kunne rette 
henvendelse til. Og tale om kredsens 
opførsel. 

• For lang afstand til toppen 
Jægerråd fungere ikke alle steder. 
Kredsene høre man kun fra når kreds mødet 
nærmer sig. 

• Nej 
• DE lokale jagtforeninger er den afgørende 

del af DJ. 
Kredse eller distrikter er mindre vigtige. 
Som lokalformand for en jagtforening - får 
man medlemmernes mening direkte og 
uden omsvøb. Det får man ikke på 
Jægerrådsmøde, Kredsmøde eller i 
repræsentantskabet. 
Sætter man ikke de lokale jagtforeninger i 
centrum - vil tilbagegangen fortsætte. 
DJs administration bør/skal slankes ny 
formand - direktør og 3 afdelingsledere og 
så kommer der måske en udenrigsminister. 
Al medlemsservice og al andet(forskning) 
m.v. - bør ligge i 2 adskilte kasser. 
Kontingent bør opdeles i 2 lige store dele 
mellem DJ og lokalforeningerne. 
Den nye struktur - fjerner demokratiet og 
nævner næsten ikke de lokale 
jagtforeninger - det bliver katastrofalt for 
DJ. 

• Der mangler et forum for dem, der driver 
jagtkonsortier som bestyrelse og deltagere 

• Lyt mere til saglige argumenter end 
bonderøvene. Sæt pris på den frivillige 
arbejdskraft, uden den var der ingen 
foreninger. 

• Det er svært at se hvad kredsene arbejder 
med i forhold til den lokale jagtforening og 
det enkelte medlem. Måske er kredsene 
overflødige, - bør erstattes af noget andet. 
De lokale jægerråd bør styrkes, - ikke 
mindst økonomisk. 

• Minimumskrav til lokalforeningerne. Her 
tænker jeg på andet end en tåbelig mms 
'invitation' til at komme og vise dine 
udstoppede dyr! 

• Den jagtpolitiske indsats ligger i DJ 
centralt, kredsopgaven forsvinder for 
menigmand og den lokale jagtforenings 
indsats drejer sig om tilbud af jagt, kurser 
og skydebane. Dvs. fra en meget central 
opgave til en meget decentral opgave. Her 
vil jeg mene at kredsen nok er tænkt som 
bindeleddet, men i stedet oplever jeg 

kredsen som at sidde mellem to stole. 
Undskyld parallellen til 
Stat,Region,Kommune.  
Jeg tror man grundigt skal overveje at få 
centraliseret eller decentraliseret opgaver 
som kredsen i dag tager sig af. Dvs. enten 
gøre dem helt lokale eller helt universale. 

• De grønne organisationer er for usynlige i 
den politiske debat og i indflydelsen på at 
stoppe naturens tilbagegang. 
 
Der er brug for initiativer også fra DJ til et 
tættere samarbejde med de grønne 
(Danmarks Naturfredningsforening er jo 
nærmest usynlig i debatten). 
Sammenfattende tales der mere end der 
handles, og imens fortsætter 
nedbrydningen. 

• gad godt der var et referat fra møderne 
lagt op til læsning af den member der ville 
have et insigt om hvad i jo laver på mødet 
hvad i jo sankker om mm 

• Håbet var at mange samlet under et 
forbund, havde støre politisk 
gennemslagskraft, ang jagt tider, 
regulering (Råger/Duer/Sølvmåger 
Regulering) Se bare hvad der er sket i 
England. 
Hvad med at smøre ærmerne lidt op og få 
nogle af vores arter igen, grævling, 
duejagt, jagttid på råger(som ikke er en 
sangfugl "EU"). 
Hvad med Skumringstid; bliver ens over 
hele landet på kronhjort, råvildt, dåvildt og 
Sikkavildt, Skade dyr Grævling Ræv, Duer, 
Krager, Gæs, Råger m.f.? 
hvis det skal gennemføres skal det være en 
samlet forening for hele danmark, og ikke 
"hjortelav" indflydelse (for øvrigt idiotisk 
idé i så lille et land som Danmark) 
 
Hvis I ikke kan finde ud af det - hvorfor så 
være samlet i en forening? 
Så kan vi lige så godt have hver hvor 
regelsæt i regions som i "LOKAK FORENING 
ÅRHUS", "LOKAK FORENING SILKEBORG" 
"LOKAK FORENING RANDERS" osv. 
 
Et andet forslag kunne være tvunget "Jagt 
lerdues skydning" alle hagljæger skal skyde 
250 lerduer for at udløse sidt jagttegn, for 
at mindske anskydninger, 
Undervisning i Choke og trangboring's 
indflydelse på skud i forskellig kategorier, 
som f.eks. Råvildt / Bekkasin og duejagt i 
Choke, og få det afprøvet med jagt 
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patroner på skydebanen. (Normalt kun 
tilladt i str. 7-9 med 24-28 gram) 

• Evt. Komme med forslag til jagtforeninger 
som ligger tæt på ens adresse/post nr. 

• Det overlader jeg HELT til de kompotente 
medarbejdere i DJ Organisationen 

• Jeg har ikke haft held med at find en 
jagtforening jeg har fundet interessant at 
være medlem af. Jeg syntes det er 
uoverskueligt hvad jeg får ud af at være 
med. Det er svært at finde information om 
de forskellige klubber.  
JEg syntes at DJ er bygget meget op på en 
indforstået måde, så hvis man har været 
jæger hele livet og medlem fra start af så 
har man mulighed for at gennemskue 
organisationen. 

• Resourceafdækning - en undersøgelse af de 
kapaciteter, som DJs medlemmer har og 
gerne vil tilbyde til organisationen. For 
eksempel kan jeg noget med ledelse, 
uddannelse og indflydelse qva min 
baggrund, det kan DJ bliver bedre til at 
udnytte. 

• Na 
• Nej 
• Nej 
• Nej det har jeg ikke 
• være åbne overfor nye medlemmer 
• Jeg synes at jagttiden er for lang for 

fasaner og rådyr. 
Slut med udgangen af december 

• Jeg er ikke medlem af en jagtforening, 
hvilket jeg gerne ville være, men ved ikke 
lige hvor og hvordan. Det er sikkert mig 
egen skyld, men det ville være godt om DJ 
kunne være behjælpelig med at skabe 
kontakten. Forslag: der kunne evt. være en 
funktion på DJ hjemmesiden, hvor man 
kunne svare på fx - bopæl, jagtrevir, 
interesser, fokus som jæger osv. - Det ville 
så blive holdt op imod input fra de lokal 
foreninger i ens eget område - og man ville 
så selv kunne kontakte eller lade sig blive 
kontaktet af en lokal forening for videre 
dialog. 

• Nej 

• Jeg ved slet ikke hvilken funktion 
jagtforeningen tjener. 
Umiddelbart er den helt irrelevant for mig. 

• Er utilfreds med at der ikke kan skrives 
kommentar til hvormeget der bruges på 
jagtpleje. 

• Synlighed - også overfor de der ikke er 
medlem af DJ 

• Min lokale jagtforening blev nedlagt og jeg 
er faktisk i tvivl om jeg er medlem af en 
andre lokal jagtforening Har ikke selv gjort 
noget og har heller aldrig hørt fra dem 
Læser om deres aktiviter i Jæger 

• Jeg er direkte medlem - ikke medlem af en 
lokal forening 

• Jeg er medlem uden lokal jagtforening - 
Der er ikke mange svar det er muligt at 
udfylde. 

• Reducer antal lokalforeninger, optimer 
arbejdsområder og kvalificer ledelsen af 
foreninger 

• nej 
• De pragtfulde mennesker som med 

udgangspunkt på Kalø kører land og rige 
rundt og holder bla.a. kurser er nok dem 
der gir alm. Jægere rundt i landet de 
absolut største saltvand indsprøjtninger. 
Hold fast i dem og gi dem så gode 
betingelser som muligt. 

• Nej 
• Umiddelbart er der ikke noget at sætte en 

finger på, fordi af det jeg kan læse mig 
frem til og har hørt politisk og natur 
mæssigt er det i højeste klasse 

• Ved ikke, har ikke orienteret mig. 
• Det er vigtigt at være meget mere synlig, 

man skal ud de lokale jagtforenninger 
• Det er lidt svært da jeg ikke er medlem af 

en jagtforening, men direkte medlem, så 
det erudfra jeg har svaret 

• Jeres lokalforeninger er for støvet og 
består af mange selvudnævnte eksperter. 
De trænger til en disrubtion. 

• Det svære har Darum Strand Jagtforening 
valgt at ikke at være medlem  
Så jeg er direkte medlem 
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Hvor mange numre af medlemsbladet læser du
Medlemsbladet er det tynde magasin, der sendes 
med Jæger. 
 
  - Jeg læser ikke medlembladet. Uddyb gerne 

• uinteressant 
• Dyrt ligegyldigt og fyldt med reklamer 
• N 
• Kedeligt 
• Jeg har ikke fæstnet mig ved indholdet. 

Aldrig læst i det. 
• har ikke tid 
• Kedelig opremsning og ligegyldige eller 

lalleglade artikler 
• Meldt det fra 
• Ikke relevant for mig 
• Har ingen interesse 
• would like to have some english info 
• sjældent 
• Ikke interessant stof for mig 
• Ikke særlig interessant 
• jeg er ordblind 
• kigger kun på siden med lokal afdelingen 
• ingen interresse 
• Syntes der er for lidt om vildtpleje 
• modtager ikke Jæger, såh måske lidt logik i 

survey exact ville gøre det bedre. 
• Meget sjældent relevant information 
• Ikke relevant 
• Ingen interesse 
• For det meste uinteressant 
• læser ikke 
• Er der et medlemsblad også? 
• finder ikke indholdet relevant 
• jeg er træt af annoncerne 
• Medlemsbladet forekommer mig 

fuldstændig uinteressant.Relevant info får 
jeg fra min forening, resten har jeg ikke 
brug for.. 

• Den er ikke interessant. Med gode 
hjemmesider og Facebook sider behøves 
dette papirspild ikke 

• Jeg har kun skimmet det. Jeg prøver at 
læse det næste gang 

• ??? 
• Uinteressant da den lokale forening ikke 

har noget at byde på 
• Syntes ikke det vedkommer mig når jeg 

ikke deltager i det lokale 
• Jeg benytter mig ikke af forenings livet og 

finde ikke det væsentligt at læse total 
igennem. Derfor bliver det kun skimmet 
igennem med ikke direkte læst 

• 0000000 

• Det burde klares på hjemmesiden 
• Kedeligt 
• frameldt det-alt for omfattende om mange 

ikke for mig relevante sider mv. 
• Jeg har lige fået det første 
• Ikke relevant for mig 
• Læser Alle Pånær når den ligger drivvåd i 

postkassen 
• uinteressant 
• Aldrig 
• Fordi jeg finder oplysningerne andre steder 
• har ikke tid 
• Bladre igennem for våben info ellers ikke 
• afmeldt 
• Interessen er der ikke 
• , 
• ? 
• Har ikke interesse 
• - 
• . 
• Siger mig ikke noget 
• manglende tid 
• Jeg søger information på nettet 
• ikke interessant 
• For at spare penge har j valgt ikke at få 

bladet 
• Tja, pakker sjældent bladet ud... 
• Det tager kun 2 minutter 
• Det ankommer ikke til min adresse, har 

ikke kunnet få levering til at virke. 
• sdfghjklæ 
• Fuldstændig anakronistisk at udsende 

foreningsmeddelelser til hele landet på 
papir! 

• Pas 
• Det er ikke så relevant info for mig 
• Kedekigt 
• Synes dette kunne ligger på nettet,  så man 

kan søge i materialet mv. 
• hvis jeg læser om jagt gør jeg det på nettet 
• Jeg  har hverken skydefærdigheder eller 

jagthund, så jagtstier og skydekonkurrencer 
er irrelevante på nuværende tidspunkt. Og 
ja, jeg har hund, men det er ikke en 
jagthund. 

• Smider det direkte i skraldespanden 
• Har skimmet det for at se om min lokale 

jagtforening havde nogle arrangementer i 
fremtiden, men er stoppet med at åbne det 
overhovedet. 

• Det interesserer mig ikke 
• Har endnu ikke fået det åbnet... 
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• Oldnordisk koncept. Brug hjemmesiden til 
meddelelser istedet. 

• Har ikke lige fundet det så interessant 
• interesserer mig ikke 
• vil ikke have dem mere. 
• G 
• Jeg finder de informationer jeg skal bruge 

på nettet 
• Er ikke engageret i lokalforeningen 
• Har frameldt det 
• Det er ikke relevant 
• Ved ikke 
• . 
• Synes ikke rigtigt det giver noget 
• Det er røvsygt. 
• meget sjældent 
• .. 
• Får ikke bladet 
• Mangler interesse 
• Syntes det kedligt 
• I tdiligere år var det lokale indhold placeret 

her. Nu hvor det blot er en 
kalenderoversigt krydret med konkurrencer 
for hunde, læser jeg det ikke mere. 

• Spild af papir 
• hvis det er de i det dårlige papir så kigger 

jeg ikke i den 
• syntes det er uinteressant. 
• Finder det u interessant 
• Jeg læser ikke bladet da jeg får min 

information igennem alle jeg kender inden 
for jægerfaget 

• Det er meget sjældent de bliver læst. 
Totalt overflødigt i forhold til 
hjemmeside/internettet. Vi burde gå 
forreste og afskaffe medlemsblad i 
papirform. Ressourcespild og på ingen 
måder grønt 

• Dårligt medlemsblad, ikke på niveau med 
f.eks. Svenske, Norske og jagt vildt og 
våben 

• Ikke interesse for øvrige jagtforeningers 
aktiviteter.  Min jagtforening slår alt op på 
FB. 

• Det svinger meget. Jeg har dem liggende til 
når jeg har tid, så jeg læser ikke 
nødvendigvis det nyeste når jeg læser 

• Virker kedeligt. 
• det er ikke interessant 
• ingen interesse 
• Jeg løser det ikke 
• Ikke relevant, bør kun sendes til dem der er 

interesserede 
• jeg er jæger for at skyde, ikke for at læse 
• Synes ikke der står noget interessant 
• Uninteressant 

• det interesserer mig ikke 
• Skimmer om der er noget relevant i mit 

område 
• . 
• ikke relevant p.t. 
• ikke relevant 
• det er uinteressant 
• Sgør jeg bare ikke 
• Virker ikke relevant 
• JegblDrer det 
• Jeg har ikke læst det endnu. Vidste ikke, 

hvad det var. Jeg har pakket Jæger ud af 
plastikken og godt lagt mærke til, at der 
var et eller andet falmet appendix med i 
pakken. 

• Jeg bruger kun solkalenderen 
• Blader det hurtigt i gennem 
• Ikke interesseret i jagt men kun 

flugtskydning 
• Kan ikke finde noget relevant 
• Står der noget vigtigt? 
• ikke interessant og ikke overskueligt 

opbygget 
• Uintrassant 
• Ikke interessant 
• Min forening har både en facebook side og 

en alm. hjemmeside, så har ikke et behov 
for at bruge medlemsbladet 

• Hhhh 
• Det virker kedeligt 
• Ok 
• Uinteressant 
• Jeg bladrer lige igennem og ser om der er 

andet end foreningsmeddelser som ikke 
interesserer mig 

• Jeg læser ikke bladet, det er alt for meget 
reklame. Slet ikke relevant for den alm 
jæger 

• ingen interesse 
• Læser det kun online 
• aldrig 
• Det er simpelthen ikke værd min tid. Ikke 

fordi det er et dårligt blad. Det siger mig 
bare ikke så meget. 

• Bruger den ikke 
• ingen interesse 
• det lader jeg min mand om 
• Jeg har ikke jæger med i mit medlemskab 
• jeg har afbestilte 
• Der står ikke noget relevant for mit 

vedkommende 
• X 
• Ser evt kun efter aktuel afholdelse af 

prøver mv, feks jagthornsprøver 
• Jeg har ikke tid eller interesse 
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• Uoverskueligt og ikke anvendeligt. 
• x 
• blader dem bare 
• uinteressant 
• imellem 1-2 blade bliver læst om året og 

afmelder det også snart.. 
• Jeg får info fra min lokalforening 
• Skimmer bare lige igennem 
• Jeg smider ofte bladet ud når jeg modtager 

det. Jeg har tidligere bladret det igennem 
og fundet indholdet ikke relevant for mig 

• Jeg synes ikke det er interessant. 
• Ingen relevans for mig 
• Finder det på hjemmesiderne 
• Synes ikke stoffet er relevant for mig. 
• Jeg smider det ud. 
• ... 
• kedeligt 
• Mere interesseret i hovedbladet 
• Jeg læser det af pligt, fordi jeg gerne vil 

være opdateret, men der er ALT for meget 
usorteret stof. Vær lidt hårde ved jer selv 
og kog det ned til 20-30 sider, eller udkom 
kun 6 gange årligt. Ift. alt det andet stof 
der kæmper om vores opmærksomhed i dag 
er de meget tykke blade (med mange gode 
intentioner, misforstå mig ikke) urealistisk 
detaljerede. 

• Ingen interesse 
• .. 
• Har afmeldt jæger, fordi jeg aldrig fik det 

læst. Så vil hellere spare papiret. Det er 
ellers et flot blad. 

• For kedeligt 
• finder indformation andetsted 
• Ikk relevant 
• Engagerer mig ikke lokalt 
• ikke længere interesse 
• Der er ikke mange arrangementer i min 

forening 
• Kedeligt 
• Får info andet sted fra. 
• Ingen interesse 
• Siger mig ikke noget for tiden 
• Jeg trækker oplysninger foreninger på 

nettet. 
• Forstår dem ikke 
• Svært at finde relevante områder 
• Gider ikke læse alle artikler andre jæger 

ligge op heller selv opleve noget 
• Kedelig - ikke relevant 
• Forældet, bør udgå / overgå til web. 
• uinteressant 
• Jeg læser ikke bladet 
• Ingen relevans 

• Jeg ønsker ikke at papir og penge skal 
spildes på magasiner 

• Ingen interesse. 
• der er ikke noget spænde for mig 
• pis 
• plat 
• Ikke interesseret 
• Jeg holder den ikke 
• Kigger dem igennem, men læser ikke alt. 
• ? 
• Er i øjeblikket under uddannelse, så har 

kun tid til at læse meget, meget lidt i dem. 
• Fråds med et blad 
• Det har jeg aldrig gjort, det er ens jeg har 

brugt den til at kigge på jagttider men nu 
bruger jeg appen 

• Læser det ikke 
• Det er mest bare lister 
• Virker ikke interessant 
• Siger mig ikke så meget 
• Ved ikke 
• Smider det ud når det kommer 
• + 
• Nej 
• finder det ikke intersant 
• Jeg finder dem ikke interresante 
• Scanner det måske 
• Skrevet uinspirerende 
• Nej 
• Ikke specielt interesseret i detail- og 

lokalstof 
• ? 
• ikke relevant for mig, da jeg ikke er aktiv i 

min lokalforening 
• - 
• Uinterresant 
• Det har ikke min interesse så nøjes med 

selve magasinet. 
• Fordi det virker uinteressant 
• Bb 
• Har ikke tid i det daglige 
• finder oplysniger andre steder 
• o 
• Gider ikke læse Jæger, der er alt for 

mange reklamer. 
• Finder det for tungt og kedeligt 
• Har grundet DJ’s politiske standpunkt valgt 

ikke at være aktiv længere! Hjortevildt del 
samt hunde “opgøret” er afgørende sager 
for mig! 

• skimter til lokal region 
• jeg smider bladene ud 
• uintersant 
• jeg "øjer" for at se om der er lokal info 
• . 
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• Interesserer mig ikke 
• Gider ikke og læse dem 
• 0 
• A 
• Uinteressant 
• gider ikke 
• Ikke 
• Ikke interessant 
• Jeg er pt. "passiv jæger", og har ikke planer 

om at skulle på jagt i de kommende 2-3 år. 
• Det er ikke interessant 
• - 
• for kedelig 
• er ikke medlem!!! 
• jeg skimmer det 
• x 
• Synes der er for meget reklame i bladet 
• ingen interesse 
• Ikke relevant 
• Ikke intetessant 
• Jeg går pt ikke op i kurser mm. men bruger 

jagten til at hygge med konsortiet 
• Læser ikke 
• Uinteressant og uinspirerende 
• de datoer der afholdes aktiviteter kan jeg 

som regel ikke 
• jeg læser det ikke 
• Der er alt for mange annoncer 
• ? 
• fghjkl 
• værdiløst indhold 
• ingen interesse 
• Informationen kunne i lige så høj grad 

informeres på en hjemmeside. 
• ? 
• Har ikke fundet det interessant 
• Intet relevant 
• har ikke tænkt over det 
• Ligegyldig historier og reklamer 
• Har aldrig forstået denne opdeling af de to 

blade. 
• Jeg synes ikke indholdet virker indbydende. 
• Skimter... 
• Jeg synes, at det er spild af papir 
• meget irrelevant information. Meget tørt 
• Da jeg ikke har mit eget revir har jeg ikke 

fundet det interessant 
• Intet af intresse for mig som langbuejæger 
• Uinteressant 
• . 
• Booooooring og kedeligt format 
• Da jeg ikke har tiden 
• Sjældent 
• - 
• Det er ikke interessant 

• Læser det ikke 
• Jeg ved ikke rigtig hvad jeg skal se efter i 

det som jeg skal bruge 
• ikke opdateret ift de 2 lokale 

jagtforeninger jeg har tilknytning til 
• Jeg vidste ikke, at der var et? 
• . 
• . 
• hvad skal jeg uddybe, jeg læser det ikke 
• Intet fra sydlolland jagtforening. 
• jeg er ligeglad med foreningsmeddelser 

men læser en sjælden gang lidt i bladet 
• Ikke interessant 
• i gamle dage læste jeg hvert et nummer - 

men efter alt handlede om storvildstjæger 
og trofæer osv. gled bladet ud af min 
interesse og har derfor kun læst det “hist 
og her” - men det er da blevet bedre på 
nogle punkter! 

• jeg er kun medlem for at kunne gå på jagt i 
en hvors jageforening 

• det bliver skimmet 
• Hvis jeg kommer igennem det store, så er 

det en præsentation i sig selv. 
• Det er seriøst tørt stof 
• Ingen interesse 
• Jeg læser ikke jæger 
• Det er vældig kedelig læsning 
• Irrellevant 
• Gider ikke 
• røvsygt design og tryk 
• ikke nteressant 
• For omfattende 
• det når jeg ikke 
• Gider ikke 
• Kan udfyldes 
• Orker ikke læse det 
• koncentraionsbesvær 
• Finder det uinteressant 
• Finder info på nettet 
• vil hellere have det på en mail 
• Jeg finder info på nettet. Mener at papir 

udgave skal udgå 
• Jeg gider ikke bruge tid på at læse det 
• Er irriteret da jeg ikke bestod første prøve, 

nåede ikke at melde mig til anden, og ved 
ikke om jeg kan mælde mig til tredje 

• Ikke tid 
• Jeg bruger sjældent en halv time på jæger, 

så jeg kommer slet ikke til den vedlagte 
folder. 

• Ingen tid 
• Jeg læser fra lokalafdelingen men er træt 

af at de samme foreninger har samme 
annoncer i hver måned.  Blandt andet om 
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alle deres aktiviteter i stedet for den sidste 
eller 2 før arrangementet. 

• Nb 
• Jeg går min info om det lokale på sms/web 
• Det er en rodebutik og jeg ved dårligt hvad 

meningen er i forhold til “Jæger” 
• Ikke relevant for mig lige bu 
• Ingen interesse. 
• kjhlkjl 
• Indholdet lader ikke til at være relevant for 

mig. 
• Kedeligt og ikke interessant 
• Læser kun hvad der vedrører min kreds 
• Det er en hobby sammen med min far 
• Synes sjældent der er noget interessant 
• Jeg blæser kun jagthorn, er ikke jæger 
• ikke relevant 
• e 
• Jeg passer mit inden for den givne 

lovgivning og har de venner og det input 
som er godt og nødvendigt for mig andre 
steder fra end jagtforeningen 

• Jeg har fået to børn de 8 år kg har været 
jæger så her kun brugt skydebaner gennem 
min forening. Der ud over er jeg som 
tilflytter til Odder/odder jagtforening 
aldrig blevet kontaktet fra foreningens 
side. Og nej jeg har heller ikke selv gjort 
noget aktivt 

• ikke interessant 
• ikke interesant 
• Jeg har endnu ikke tegn 
• . 
• prioritere det ikke. 
• Jeg vil hellere fordybe mig mere de 2 timer 

i jæger 
• o 
• Jeg læser ikke jægerbladet mere, jeg har 

gjort før. Manglede tid er årsag 
• Ingen interesse 
• Jeg skal måske til det :) 
• Det er irelevant og ikke særlig spændende 

at en nyjæger har skudt en mårhund på sin 
første jagt eller at Hans Jørgen fra et sted i 
Jylland har skudt en abnorm buk i  
Skotland. Medlemsbladet er ufattelig 
gammeldags og henvender sig til gamle 
jægere der er modstandsparate over for 
udvikling. 

• Plejer bare at smide det ud 
• Ingen interesse 
• Jeg læser ikke selve bladet, det har jeg 

afmeldt - hvis jeg husker at det er 
tilgængeligt online så ser jeg det igennem 

• kedeligt 
• Men der er ikke reelt behov 

• Det interesserer mig ikke ... 
• Stoppede bladet, pga reklamer, og jagt 

beretninger kun for rige jægere 
• Det er kedeligt 
• Har aldirg kigget i det. 
• - 
• Det er spild for mig - måske en elektronisk 

version. Ellers bare afskaf dem :) 
• . 
• kigger på internettet 
• Uinterresant indhold, blandet repetere stof 

år efter år 
• o 
• Jeg er bange for det bare ikke fanger min 

interesse. 
• Hvorfor skal jeg sætte kryds i de artikler 

jeg bedst kan lide, når jeg har nævnt, at 
jeg ikke læser bladet 

• Læser ikke reklamer 
• Gider ikke 
• Jeg skimmer det igennem. 
• Har lige holdt en pause med jæger 
• Skimmer det ofte 
• . 
• mmm 
• Jeg mener, at formen 'blad/magasin' er 

gammeldags. Jeg får det ikke læst. Jeg kan 
godt forstå, at man gerne vil sælge 
annoncer, men kig på dagbladene, og hvad 
de gør. 

• ------- 
• Det er en reklame blad 
• Jeg engagere mig ikke lokalt 
• aldrig 
• Intereser mig ikke 
• Der er ikke noget med fra vores 

lokalforening 
• Der er for meget irrelevant som burde 

opdateres online. 
• fra sagt. ikke læseværdigt for jegeren 
• ... 
• Kedeligt 
• Læser online 
• Ikke interesseret 
• Jeg synes, at den er unødvendig 
• For rodet 
• Ikke interessant 
• 98 % er uvedkommende 
• Burde være end del af JÆGER! 
• de informationer jeg er intressert i finder 

jeg på min lokal jagtforenings hjemmeside 
• Nej 
• Bliver kun bladret hurtigt igennem 
• Kedeligt 
• . 
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• Det er kedeligt. 
• Ikke interessant indhold 
• - 
• kikk 
• Synes det er for tørt 
• Jeg modtager ikke jæger 
• Jeg får dem ikke læst pga tidsmangel 
• kun åbningstider på skydebane 
• læser det der kommer på mail 
• Har endnu ikke fundet noget der er 

relevant for mig 
• det har ingen interesse 
• men bladrer det igennem 
• Det meste står allerede på hjemmesiden 

eller i nyhedsbrev 
• - 
• Jeg læser det ikke 
• Jeg har meldt det fra 
• Følger med i hvad der er relateret til mine 

interesser på nettet 
• Interesserer mig ikke 
• Jeg har rigeligt andet læsestof som er 

bedre 
• Ser ikke indbydende ud. Tør tekst. 
• Ikke interessant 
• dårligt skrevet og unødvendigt 
• Har ikke behov for det 
• Ingen interesse 
• ! 
• . 
• Det har jeg ikke haft brug for 
• ingen interesse 
• De info jeg skal bruge, læser jeg på 

Facebook eller deres hjemme side. 
• Modtager ikke medlemsbaldet 
• Det er kun enkelte jeg har bladret i. Jeg 

finder ikke margasinet intressant da det 
virker til primært at omhandle jagt på 
steder jeg ikke kender til. 

• Pt ikke relevant 
• Holder ikke medlemsbladet 
• Stoffet er ikke relevant for mig 
• Bladet virker til overs. som indpakning. 

Læg det ind i selve bladet. 
• Jeg synes ikke at det bidrager med 

oplysninger jeg ikke kan finde andet sted 
• ... 
• Ikke interesseret i at læse medlemsbladet, 

hold det på hjemmesiden 
• Læser kun fra min kreds 
• . 
• u intresant 
• Der er stort set ikke noget i mit område 
• Info fås på nettet. 
• Jeg skimter kun 

• xxx 
• Jeg er lige glad med det 
• De ligger i en papkasse til en jeg får tid 
• Xxx 
• Jeg modtager ikke jæger 
• Jeg synes den er rodet, ikke logisk når man 

skal finde lokalforeninger. 
• Jeg ved ikke hvad det er. Det virker rodet. 
• ikke interessant 
• Jeg læser når der er noget om jagthorn 
• prioriterer min tid på noget andet 
• Finder det uinteressant 
• Fyldt med overflødige billeder annoncer og 

indhold der ikke vedrører 
• Manglende intresse 
• jeg har fravalgt at modtage medlemsbladet 

da jeg aldrig fik læst det. 
• Ikke relevant for mine interesser 
• . 
• Ikke relevant, spørg medlemmer om de vil 

modtaget bladet 
• Er ikke så interessant udformet. 
• For mange reklamer. 
• For gammeldags måde at formidle 

arrangementer 
• ingen interesse 
• Det er ikke relevant for mig 
• For mig uinteressnt 
• Nyt medlem... Har kun modtaget det en 

gang... 
• Jeg ser aktivitetskalderen hos min lokale 

jagtforening 
• Magasinet er ikke så indbydende visuelt 
• Er ikke interesseret i den 
• Jeg har ikke fundet det interessant 
• Kedelig og det drukner sammen med det 

glitrende JÆGER. Luk det magasin og brug 
pengene til at købe journalister til 
udformning af artikler til netversionerne af 
de danske “dagblade” 

• Skimmer det for lokalt stof 
•  
• ikke relevant 
• Skimmer bladet igennem, men læser 

sjældent noget. Jeg HADER reklamerne som 
fylder stort set hele bladet. 

• Jeg ser stort set kun sol kalenderen 
• Ingen interesse 
• Søger min info på nettet 
• Gider ikke 
• har ikke fundet indholdet relevant 
• skriften er for ulæselig 
• Finder det ikke relevant 
• Det ryger desværre direkte i 

skraldespanden, da der stadig ikke er 
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fundet noget spændende i det, udover 
oversigten af kurser ved DJ 

• nej 
• Dårligt blad. Spild af vores penge 
• Min mand læser dem 
• Får det bare ikke gjort i dag - gjort det 

mere for nogle år siden. Har kun digital 
adgang nu, men det får jeg heller ikke 
brugt (kan aldrig huske login) 

• Jeg er ikke særlig interreseret i det 
• Det virker lidt overflødig og som et levn fra 

en tid inden internettet 
• Gider ikke læse.... 
• .. 
• ikke relevant 
• Ville helst undgå at have det og spare 

penge 
• * 
• er ikke interessant 
• Da min jagtforening oplyser om 

arrangementer på deres hjemmeside 
• x 
• Jeg får ikke læst bladet 
• for dem ikke læst, giver dem til min 

bestefar 
• Ubrugeligt, oplysningerne kan også findes 

på hjemmesiden, hvis man har beho for det 
• Ingen 
• Gennemser det. 
• for meget sludder 
• finder oplysninger på nettet hundeweb ol. 
• De bliver ikke pakket ud 
• gider ikke 
• Ingen interesse 
• jeg er ikke jæger eller jagtinteresseret 
• Medlemsbladet bliver skimmet 
• ingen interesse 
• Ingen interesse 
• Uinteressant . 
• Finder ikke rigtigt noget relevant indhold i 

dette. 
• synes ikke det er interesant. 
• Ej interessant 
• Nej 
• Får informationerne fra facebook og de 

enkelte jagtforeningers hjemmesider 
• Det her felt burde ikke være et krav jf. 

Spørgsmålets udformning 
• . 
• er sur på foreningen pg. før omtalte 

• , 
• Bladrer igennem 
• - 
• .... 
• Jeg har kun åbnet et enkelt nogen sinde. 

Men jeg vil prøve at kigge i det næste 
• Jeg vil hellere selv kunne bruge app eller 

facebook. Vil gerne kunne vælge bladet 
fra. 

• Har ikke fundet interesse i at læse det 
• Jeg når som regel ikke til det tynde blad. 

Lidt en skam for de gange jeg har læst i det 
har det faktisk været relevant nok. 

• jeg får ikke tid til at læse det 
• Jeg ved ikke hvorfor det skulle være 

relevant, jeg ved heller ikke helt hvad der 
står i det. Det står også med meget småt 
skrift. 

• Har ikke fundet det relevant 
• Ddd 
• modtager det ikke. 
• Er ordblind 
• Jeg er ikke jæger nørt 
• Ikke interessant 
• dårlig kvalitet 
• Det gør jeg ikke 
• Bruger det ikke 
• Det ser ærligt talt dødssygt ud. 
• .. 
• Jeg blader den igennem og ser lokal stof, 

vildt artikler og ændringer 
• Medlemsbladet skimmes 
• ikke relevant 
• ikke medlem af lokalforening 
• Læser kun, hvis jeg leder efter noget 
• Uinteressant 
• Uinteressant 
• Ved ikke 
• Ingen interesse 
• Lokalstof interesserer mig ikke 
• Bladrer sol, jagtbart, omtale af 

konkurrencer og hvilke kurser der er 
aktuelle. 

• Er ikke inogen lokalforening 
• øj hvad er det 
• Ingen grund til at læse det 
• Jeg er ikke involveret på lokalplan 
• GAB 

 



 
 

293 
 

Har du forslag til videreudvikling af DJ's medier (Jæger, 
hjemmeside, app og sociale medier)?
Noter dine forslag her: 

• Jeg er for ny til at komme med idéer nu 
• iab 
• fortæl hvad i gør når der er kritik fra jagt 

kritiker ,fortæl hvordan i kæmper for mere 
jagt,eller hvad i ikke gør,vær meget mere 
skarpe i jeres udmeldinger når div 
organiseioner kritisere jagt og jægere der 
gør det godt 

• Hvis jeg har brug for oplysninger søger jeg 
på nettet og har derfor tidligere været på 
DJs hjemmeside, kunne ikke finde på at 
bruge app, læse reklamebladet jæger og er 
ikke bruger af sociale medier 

• Nej 
• Nej 
• Nej 
• nej 
• Nej 
• Nej 
• Ingen forslag 
• Nej 
• Nej 
• Nej 
• nej 
• ingen 
• jeg er ikke på sociale medier og ser helst 

ikke der bruges for mange resourcer på det 
område 

• Nej 
• Det hele er sgu lidt FDM-agtigt. Gammel-

mandspræget, med fokus på kopholdere og 
om der er motorkraft til at kunne trække 
en campingvogn. For mange af os, inkl. 
nyjægere (Seneste 10 år), kunne det være 
rart med et bredere perspektiv. Hvor er det 
dog nedslående at læse den ene 
lokalhistorie efter den anden i “Jæger” om 
nogen, der stolt nedlægger den ene buk 
efter den anden, eller mange-endet hjort (i 
stedet for råer/hinder) osv, der bare ikke 
rimer på at bevare en balance i bestand, 
eller bare have respekt for, at man ikke 
nedlægger mere, end man selv kan 
konsumere. Rystende at opleve på jagt, 
hvor ringe mange gamle/ ikke-nyjægere er 
i forhold til anskydning, både i praksis og i 
holdning til det. “Den tar ræven”. Lad os 
nu sørge for at komme på højde med 
udviklingen omkring os, eller vi vil blive set 
som nogen med hul i situationsfornemmelse 
i vor egen isolerede verden. 

• Mulighed for at sortere i annoncer eller 
søge i salgs delen af app’en 

• ? 
• Der burde være et jagtforeningsnet, 

således at jagtforeningerne kunne have en 
kvalificeret tilstedeværelse på nettet ud 
over Facebook 

• Tilbyde foreningsservices der kan styrke 
foreningernes kommunikation med 
medlemmerne! 

• Kan ikke komme i tanker om noget endnu 
• Lidt mere til de unge jæger 
• Appen kunne forbedres 
• Spar tid og penge på ikke at være på de 

sociale medier 
• Kommentar til App: 

Jagttider vises ikke på en god måde. Kunne 
man ikke lave en overskuelig liste, end at 
man skal "åbne" hvert dyre navn for at få 
vist tiderne. Og så mangler der nogle dyr, 
f.eks. Då, Dåhjort og Kronhjort. 
Under "Skydebaner". Når jeg forsøger at 
skrive i søge feltet, kommer "tastaturet" på 
min Samsung op og dækker selve feltet. 

• App'en er et rigtig godt tiltag, og jeg mener 
det er en vigtig sted at være "up to date" 
med nyeste tiltag. 
-har dog oplevet flere gange at soltider 
ikke passer med øvrige soltider jeg finder 
på nettet, så det bruger jeg ikke mere på 
jæger app'en. Desværre. 

• Det er fint som det er! 
• kunne man lave en app hvor folk kunne 

melde ind hvis de har set mårhund. så de 
frivillige mårhundekoordinator kan se og 
der er nogen som har set en mårhund i 
vores område så man kunne finde ud af om 
der er eller skal laves baitplads/sættes 
følder op i området 

• Alle våbentilladelser og andet hvor man 
skal ansøge politiet skal gøres let 
tilgængelig  
I jæger appen 
 
 
????? Hvorfor skal man have våbentilladelse 
til lyddæmper?????  
Der skal jo ikke tilladelse til kikkert 
hverken kikkert eller lyddæmperen er 
våben 

• Nej 
• nej 
• Nej. 
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• Synes ikke App Jæger virker særlig godt. 
ved bare ikke hvad der skal til for at det 
bliver beder 

• Ikke umiddelbart 
• Funktioner som WE HUNT i app 

Jagtjournal som kan overføres til 
indberetning  
Våbentilladelser i app med påmindelse om 
fornyelser osv. 

• more English info 
• Nej. 
• lav noget mere åben platform på app'en 
• Det ville være fint hvis også ens jagttegn 

var tilgængelig derinde, lige som 
medlemskabet af de forskellige 
jagtforeninger 

• iab. 
• nej 
• Nej 
• Kokkens side: Hyppigere beretninger og 

opskrifter om alt ifm pølse- og 
skingemageri plus andre gode muligheder 
at tilberede vildtkød på uden om den 
'klassiske' 
madlavning. Og/eller ideer og opskrifter fra 
andre lande. 

• Niks 
• nej 
• Hjemmesiden trænger til en opfriskning, 

især når man skal ind og finde aktiviteter i 
lokalområdet. 

• Flere jagthistorier og mere krage stof. 
Flere gode råd om jagt, for eksempel om 
duejagt 

• Nej 
• nej 
• ingen 
• ved ikke 
• nej. 
• Nej 
• Nej 
• Ikke pt. 
• Afstandsringe pr. 25 m fra egen position i 

app vil være til stor hjælp, vist på et godt 
kort. 

• Undersøgelsen her var ikke særligt 
mobiltelefon venlig... Man burde kunne se 
alle afkrydsningsmuligheder uden at 
schrolle.  

• Kun at alle lokal foreninger bliver mere 
synlige i forhold til nye jægere 

• nej 
• Nej 
• nej 
• nej 
• Nej 

• Virtuelle jagter / jagtrum i app eller på 
hjemmeside hvor man kan dele billeder, 
oplevelser m.m. med de andre på jagten så 
man kan huske dem over tid. 

• Syntes til tider at der er svært at finde ting 
på medlems nettet på hjemmesiden 
 
Det kunne være en god ide om man fra en 
lokal jagt forenings hjemmeside kunne 
sende parametre med, så når der linkes til 
https://www.jaegerforbundet.dk/om-
dj/medlemskab/bliv-medlem/ så ramte 
man den pågældende forenings oprettelses 
side    
Vi har flere gange været ude for at et 
kommende medlem har ytret at det var 
svært at finde vores forening i mellem de 
mange foreninger der er i danmark. 

• Jæger skal stoppe i papirform, hvilket skal 
give billigere kontingent 

• Nej 
• nej 
• Mere vildt pleje info. Info hvordan den 

menige jæger laver remiser i stedet, hvor 
der ikke koster en masse penge 

• . 
• Nej 
• Lav artikler om fældefangsgt opbygning og 

placering i naturen- regler. 
• Syntes de enkelte lokalforeninger 

hjemmesider skulle samles under Dj's 
hjemmeside således at 'alt var et sted' 

• nej 
• nej 
• Nej 
• nej 
• Let adgang via app bør have prioritet vedr. 

emner til brug under jagt/i 
dagligdagen/undervisning. Facebook til 
udbredelse af budskaber og hjemmeside til 
forskning mm. 

• Få de vigtige elementer ind i appen så som 
jagttegn, tilmeldingerne, betalinger mm 

• Nej 
• Hvorfor lukker i appen? 
• Jeg synes den nye app bør være gratis.  

Den burde indeholde vildtinbetetning 
• Haft problemer med at logge ind - og synes 

den virker ustabil. 
• Nej 
• nej 
• flere test af relevante remedier til jagt, 

f.eks. tøj og støvler. 
Flere artikler fra norden, herunder 
bestandes fremgang og nedgang. 
måske artikler om fritidsfiskeri. 
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• nej 
• Jeg gider ikke facebook.. 
• bladet I digitaltformat 
• Er nok meget gammeldags da jeg ikke er på 

SoMe og lign. Er nok ikke den rette til at 
komme med forslag 

• Nej. I gør det OK bort set fra det elitære 
stof Jæger. 

• Nej 
• nej 
• Nej 
• Måske bedre søgefunktion på hjemmesiden 
• Mere samarbejde med Wehunt 
• jeg kan godt lide det som det er nu. 
• App er som hjemmesiden og giver ikke 

overblik for brugeren.  Det bare som at 
kigge på lister på statens sider.  App skal 
laves for brugeren.  Hvad har jeg brug for 
og relevant oversigt med få klik. 

• Er primært buejæger, så vil gerne have lidt 
mere buejagt ... uden at det skal være til 
gene for andre. 

• Jeg har brugt aapén til at prøve at sælge et 
brugt jagtgevær. Man får ikke automatisk 
en notifikation hvis nogle henvender sig på 
mit slagsopslag. Det kunne være smart hvis 
man fik en mail notifikation eller anden 
type 

• Hvis man kunne få samme mulighed som i 
we-hunt, hvor man kan placerer tårne og 
stiger på et revir og bruge det som en 
platform hvor alle ens jagt gæster og 
konsortiemedlemmer kunne snakke sammen 
når man er på jagt. 

• Mere på hjemmesiden. Mindre blad. Vi 
skriver 2019. 

• nej 
• Xxcc 
• ? 
• Måske når jeg har haft lejlighed til at se 

hjemmesiden, app'en og finde 
facebooksiden. Indtil nu har jeg primært 
være på jagt. 

• ja brug medlems tallet politisk 
• Daglige nyheder på hjemmeside således at 

de ikke først kommer en uge efter at man 
har kunne læse dem andre steder. 

• nej 
• gør det hele elektronisk 
• Debatforumet skal Tilbage på medlems 

siden så medlemmer kan debatter og 
udvikle DJ 

• Nej. Det jeg har ikke længere nok indsigt 
til at kunne komme med konkrete forslag. 

• Nej men hold standarden 
• nej 

• Nej jeg er godt tilfreds 
• Udvid app til at indeholde alt 
• nej ikke lige på ståden fod 
• Vil gerne bruge det mere   

Gør det nemmere at finde jagtkammerater 
man kan dele jagt med.  
Synes det virker uautoriseret på andre sider 

• Har aldrig været der. Jeg har ikke set i DJ 
blad der findes en APP eller kunne komme 
søge dj på Facebook. Måske overset i har 
oplyst dette. 

• nej 
• Nej 
• Nej egentligt ikke det har vi forhåbentligt 

folk ansat til. 
• Hjemmesiden kan gøres meget mere 

overskuelig og det burde være nemmere og 
finde diverse jagttider 

• Nej 
• Opdater hjemmesiden layout 
• Nej 
• Nej. 
• nej 
• Nej 
• Nej 
• Nej 
• Jeg synes, hjemmeside er lidt svær at finde 

rundt på. Det er ikke altid links virker og 
det er irriterende. 

• nej 
• Se tidligere note 
• Bruge andre og flere forfattere. Gider ikke 

blive ved med primært at læse 
jagtberetninger fra Thomas Lindy - er 
begyndt at springe dem over!! Der findes 
mange som har oplevet spændende jagter i 
ind- og udland.  
Ikke nødvendigvis faste skribenter men 
gerne nogle som kan skrive en historie eller 
to om året. 

• Sol op og ned 
• Der er mange spørgsmål om bladet Jærger. 

Har på fornemmelsen at DJ ønsker at 
udfase denne? Dette må ikke ske da DJ da 
vil miste mange medlemmer 

• Nej 
• Nej 
• Lav opfølgning på om app, hjemmeside og 

Facebook anvendes, så i ikke spilder tid på 
at vedligeholde noget der evt. ikke 
anvendes. 
 
App'en er genial, nu hvor der er mange 
lokale jagttider, så sørg for at reklamere 
for den på de øvrige medier. 
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Ønsker til app'en: 
- Jagttider grupperes efter vildtart, så man 
ikke skal scrolle forbi 47 anderacer for at 
finde jagttid på f.eks. kronhjort. 
- Mulighed for at se alle jagttider på en 
lokation. P.t. vises kun pr. en dato. Måske 
er det bedst med en ekstra oversigt, som 
viser en liste med alle jagtbare vildtarter 
og så viser perioden, når de "foldes ud". 
Alternativt kan det måske vises i den 
eksisterende oversigt, men det skal være 
tydeligt om der så p.t. er jagttid. 

• X 
• Gør det frivilligt, om man som medlem vil 

modtage (og betale) for Jæger. 
• nej 
• Jæger-bladet giver mig samme 

fornemmelse som FDM's motor: Det er 
skrevet til én, der er markant rigere og 
ældre end mig. Bladet bærer præg af at 
jagten i Danmark er en aktivitet, hvor man 
skal have netværket og pengepungen i 
orden for at komme i nærheden af noget 
ordentlig jagt uden at skulle køre 1-2 timer 
fra bopælen i en af de større byer. 
Jagtrejser til fjerne egne er også noget, der 
er forbeholdt en helt bestemt type jægere 
og er generelt uinteressant. Hvis der kom 
lidt mere fokus på hvordan en familiefar 
med 2 små børn, 2 ældre biler og 
realkreditlån kan få mere jagt for de få 
kroner og timer, der er til overs, ville det 
være kærkomment. 
 
Hjemmesiden kunne godt trænge til en 
opdatering så den reelt bliver mobile-first i 
stedet for desktop-first (sådan opleves den 
i hvert fald). Det kunne også være 
superfint, hvis I fik mere fokus på 
interaktive medier, f.eks. en embedded 
afspiler til MP3-filer af jagthornssignaler.  
 
Appen er på rette kurs og har er gået hen 
og blevet brugbar de sidste par måneder - 
ikke mindst takket være Jagttider-
funktionen. 
 
Lidt mere moderation i kommentarsporet 
på især Facebook ville nok klæde både jer 
og jeres indhold. 

• ingen forslag 
• Nej 
• nej 
• Nej 
• ? 

• Skriv artiklerne i letforståelig dansk. Jeg 
har opgivet at læse nogle pga en meget 
akademisk formulering. 

• Via app er det for bøvlet at få login til 
jæger. andre funktioner bruger jeg ikke i 
app. 
Hjemmesiden er ikke nem at finde rundt i. 
Sidst prøvede jeg et finde til siden med 
sikkerhedsvest m.v. Det tog meget lang tid 
at finde. 

• nej 
• Et bedre design af app’en, den virker lidt 

umoderne 
• Jægere er generel nok ikke så it-genereret 

- så pas på med ikke at bruge alt for mange 
resurser på området - men de nuværende 
ting synes fine i min optik - 

• Mere kontekstuel tilpasning ønskes. Eks. 
udsøgning af vildtarter pba en beskrivelse 
af tegning/pels/fjerdragt/størrelse..., Lidt 
ligesom den gode funktion med 
jagttidssøgning for en given dato.  
 
Drop reklamerne i app’en tak! 

• Nej 
• Jeg syntes den app fra DJ Vildt & Jagt er 

mere overskulig 
• Minder reklamer  

Det er jo ikke en reklame fra Bilka ?? 
• Den gamle var bedre. Hvor blev jagthorn 

af? 
• Ikke umiddelbart 
• Ingen 
• I må ikke lukke app!!!! 
• Se at få en kurator på jeres FB side, og når 

jeres stab spørger til de indlæg man 
kommer med, så få dem til at gøre tingene 
færdig. Jeg skriver pænt og ordentligt til 
folk. Ingen grund til at holde op med at 
svare bare fordi det viser sig at jeg fagligt 
har ret. Jæger er gammeldags og støvet. 
Lav en elektronisk only version. Så jeg kan 
slippe for bladet. Det vil også spare på 
papirforbruget og CO2 aftrykket. Hvis i vil 
noget med de sociale medier, så brug dem 
aktivt og følg tingene til dørs. Hvis i har 
nosset i det eller har taget fejl, så indrøm 
det og kom videre. 

• Mere præsentabel formidling på app vil 
trække flere brugere til denne 
informationsstrøm 

• Nej 
• Nej 
• Det her har jeg ikke tid til. I er for 

sammespiest 
• Lav nogle værktøjer man kan bruge til 

noget i stedet for en PDF viewer 
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• Skift lidt ud i dem der skriver jagtartikler. 
Man bliver lidt træt af Thomas Lindys 
samlede værker. 

• Nej 
• Nej 
• nej 
• Nope 
• Køb og salg skal friskes op. Søg for at gamle 

gamle annoncer slettes.  
Få lavet et søgesystem til søgning i 
Jægerbladet. Det er svært at finde en 
artikel fra et gammelt blad. 

• app'en virker godt kunne suppleres med 
noget i stil med wehunt 

• Nej 
• Erstat nyhederne fra lokalforeningerne med 

en abonnementsordning, hvor man ka få fra 
dem man er interesseret i 

• - 
• Nej. 
• Nej 
• bedre kommunikation 
• Lokale jagttider og jagtbart vildt kan være 

svært at gennemskue 
• Nej - de virker professionelle opbygget, jeg 

har bare ikke det store behov for det. 
• Bør være grønt. Hvorfor lister i reklamer 

med bladet. Husstanden ønsker ikke 
reklamer. Overvejer at droppe bladet. 

• Man kunne overveje, at komme med en 
mindre vejledning i et af Jæger-numrene 
om hvordan app'en kan anvendes - f.eks. 
den lokale kalender som mindre om det 
tynde blad 

• Skarpere fokus på brugergrupper og 
brugersituationer - så app og website fx kan 
målrettes når man aktivt er ude på jagt, 
træning osv. 

• Tage fat nyjægere. Vi er ofte uden praktisk 
erfaring med våben og vildthåndtering 

• Flere og bedre grejtests 
• Det kunne være fint, hvis der bliver lavet 

noget på hjemmesiden til hjælp for den 
jordejer, der gerne vil lave vildtpleje- eller 
terrænplejetiltag, men ikke ved hvordan, 
hvad det koster, hvor bøvlet der er eller 
hvad der evt. er af tilskud til etablering af 
tiltagene. Så jeg kunne ønske en oversigt, 
der fortæller noget om: 
Hvad kan der laves? Hvad virker bedst 
kombineret med hvad? Hvad skal der til for 
at etablere det? Hvad koster det enkelte 
tiltag pr. f.eks. løbende meter i en meters 
bredde, hvor meget skal det vedligeholdes 
og hvilke vildtarter profiterer af hvilke 
tiltag? Og hvornår vil der kunne forventes 

en effekt af tiltaget? Kan der søges EU-
tilskud (og hvordan)? Det kunne være fint, 
hvis sådan noget kunne være tilgængeligt 
på hjemmesiden. Ikke alle jordejere er 
jægere eller kender jægere (eller 
interesserer sig for jagt i det hele taget), 
men derfor kunne der godt være interesse 
for at gøre noget godt for naturen, bare det 
ikke kræver et større detektivarbejde at 
finde den nødvendige info. 
 
Det kunne være en god idé at lave noget 
(offentligt tilgængeligt uden medlemskab) 
på jeres hjemmeside. F.eks. en multiple-
choice-test, hvor man kan afprøve sin viden 
om mårhunde. Ledsaget af en faktaboks 
med data om mårhunden. Og en oversigt 
over, hvordan kuldstørrelser, antal 
nedlagte mårhunde pr. år osv. gennem de 
sidste år, siden mårhunden kom til 
Danmark. Også gerne oplysninger om, 
hvorvidt det ser ud til, at mårhunden sover 
om vinteren eller æder året rundt (og 
dermed er en fare for faunaen året rundt). 
 
Hent gerne inspiration fra det svenske 
jægerforbunds hjemmeside. 
 
Og så kunne det være en god idé at 
synliggøre telefonnummer  
1812, så det er umuligt at gå ind på 
Danmarks Jægerforbunds hjemmeside uden 
at blive præsenteret for, hvilket nummer 
der skal ringes til, hvis vildt påkøres. Og 
det kunne være godt at arbejde for, at 
nummeret 1812 bliver en del af pensum til 
køreprøve til bil, så alle kommende bilister 
lærer nummeret at kende. Og gerne også, 
at 1812 bliver en obligatorisk del af en 
skriftlig køreprøve på den ene eller anden 
måde. 

• Nej! 
• Nej 
• Fjern de ligegyldige artikler som Lindy 

(efternavnet husker jeg ikke) producerer. 
Husker en naiv og latterlig artikel om en 
kriminel, der var blevet “reddet” af jagten. 
Det viste sig jo også at han ikke var helt 
helbredt, idet han fik en længere 
fængselsstraf for krybskytteri i Sverige. 
Der kom dig ikke nogen opfølgende artikel 
fra Thomas Lindy! 

• Bedre samarbejde mellem Kalø og Dj 
foreninger/medlemmer. 
Nogle ansatte på Kalø har glemt de er 
ansatte af medlemmerne i DJ!! 
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• App'en skal forbedres. Den er noget tung at 
danse med. 

• det er ok som det er 
• Sol opgang 

og nedgang på app lokalt 
• Nej 
• I bad om afkrydsning af de emner i "Jæger", 

der var MINDST interessante. 
Det kan jeg ikke, det hele er relevant og 
godt sat sammen. 
Derfor har jeg simpelthen krydset de 
samme emner af for både mest og mindst 
interessant. 

• nej 
• løfte kulturen i JÆGER 
• ik andet end det ærger mig der står appen 

lukker ned ved udgangen af 2019 
• Tænk over at der er ved at ske et 

generationsskifte i jægerkredse og målret 
jeres medier til de nye generationer. Tiden 
hvor jægere alle var ældre konservative 
herrer er ovre. I dag går ALLE typer og køn 
på jagt, i alle aldre og fra alle lag af 
samfundet. Mange er ikke vokset op med 
jagt og kommer måske fra "stenbroen". Det 
synes jeg forbundet bør afspejle i højere 
grad... Jeg har selv gået på jagt i rigtig 
mange år og efterhånden prøvet rigtig 
meget både i DK og i udlandet. Men jeg er 
en af dem der ikke er vokset op med jagt 
og selv har skullet opdyrke det. Så jeg 
forstår hvor svært det kan være at "komme 
i gang". 

• Nej. 
• den nye app skal være nemmere at finde 

rundt i, sådan at man nemt kan finde 
jagttider på præcis det område man er på 

• Næh 
• Nej 
• Ingen 
• I skulle prøve at lave nogle af jeres 

reportager som podcasts. Fx. mere om 
mårhunderegulering for os der bor på 
Sjælland og som aldrig kommer i nærheden 
af en mårhund. Det kan godt være lidt 
tungt at komme igennem hele Jæger, men 
der er faktisk nogle spændende artikler når 
jeg får sat mig ned og kigget i bladet. 

• Appen skal forbedres, og man skal kunne 
indberette vildt derigennem 

• nej 
• Nej - fin balance mellem hjemmeside, app 

og sociale medier. Frem over vil app og 
sociale medier tage over. 

• Jeg savner de små lokale historier i 
medlemsbladet. 

Synes at der er for mange reklamer og 
annoncer i Jæger. 

• Hjemmesiden laves mere bruger venlig. 
• Nej 
• Nej 
• Nej, jeg har ikke været jæger længe nok. 
• Ingen gode forslag. 
• I kunne jo informere lidt mere op Appen i 

bladet 
• At gøre jægerbladet elektronisk og spare 

en del penge og passe på miliøet 
• Nej. 
• nej 
• Brugervenlig, logisk hjemmeside opbygning. 

Lave søgefunktion der virker. 
• Flere funktioner i appen. Funktioner som 

skal betales ved lignende apps. 
• Mere spændende app, 
• Ikke umiddelbart 
• Er beskrevet i andet svar 
• Nej 
• nej 
• Appen - hvad med en app dedikeret til 

jagttegnselever, som Hornslet udbød før. 
• Alt for omfattende, arrengere en ung jæger 

som kender til mediet 
• Synes egentlig at de fungerer som de er nu. 
• nej 
• Jeg tror at det på et tidspunkt ikke vil være 

nødvendigt at bruge penge på et blad, da 
de kommende generationer ikke sidder med 
fysik dyrt blad og læser. Smid det på 
nettet, og sænk prisen på vor medlemskab 

• % 
• Nej 
• nej 
• ved ikke 
• Ingen speciel 
• Savner jagthornssignaler og vidensdelen på 

dette område som tidligere fandtes i den 
gamle app. 

• Nej ikke lige på stående fod. 
• nej 
• cc 
• Nej 
• Nej. er pt en mand på 72 så. 
• Synes at formidlingen er nem, og hvis man 

søger...så skal man nok finde svar 
• Nej 
• Nej 
• Nej 
• App’en kunne gøres mere attraktiv. 

Markedspladsen kunne gøres mere a la dba. 
Alt for kedeligt og stift 

• Nej 
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• Nej 
• Nej 
• ingen 
• GPS hvor man kan loge ind og så se hvor 

andre jager sider i området eller er på jagt 
• Nej 
• Hvorfor udvikler i ikke appén den så den 

også kan bruges på vore computer Windows 
(10)også indfattet Windows phone. 

• nej 
• nej 
• Nej 
• Nej. 
• Få plads til alle de skøre lokale 

fredningstider i tillægget 
• Ja, som sagt. Spar kronerne på 

Papiret. Udvikl e-magasinet! 
• Mindre glitret papir! 
• Flere "gør det selv" artikler. Gerne mere i 

dybden ved nogle af artiklerne. 
• Går det digitalt af hensyn til miljøet. 
• Bladet må efter min mening gerne 

nedlægges til fordel for en stærkere app 
også kan det der ellers ville være i bladet 
komme på de social medier eller app'en.  
De jægere jeg er sammen med læser stort 
set ikke i bladet, men vil hellere bruge 
digitale medier. Det er altid med i lommen 
og kan læses i en middagspause eller på 
farten. 

• nej 
• Spar på reklamerne 
• En opdatering af jagtprøverne i app'en der 

der er et par fejl hist og her nogle ting er 
lavet om 

• NEj 
• Nej. 
• App'en: Lokale soltider, man burde også 

kunne registrere sit vildtudbytte (med ID-
finger godkendelse) 

• Der kunne oprettes en side med 
jagtformidling. 
Nyjægere burde kontaktes angående 
medlemsarrangementer som kunne give 
folk et netværk indenfor jagt. 
Oprette underkategorier som fx. jagt for 
veteraner (hvad jeg selv er), jagt for 
kvinder osv. 
Mere synlighed i den offentlige debat - fx 
lave en podcast. Lægge mere op på 
youtube mm. 

• nej 
• . 
• instagram 
• Ideer til at komme igang med forskellig jagt 

former 

• Ingen 
• Jæger har ofte RIGTIG mange reklamer, 

men det er forståeligt at de er der 
• Jeg synes, at jeres App ikke er 

færdigudviklet. Den er svær at bruge - fx. 
kan man ikke så let komme tilbage til start. 
Der er meget at rette ! 

• Der skal mere indhold på appen. Flere film, 
flere guides. 
Det burde også være muligt at finde 
dagjagter, nyjægerjagter, konsortiepladser 
etc. 

• Nej 
• Mere om havjagt i bladet Jæger 
• Jagtegn via app. Ikke som erstatning, men 

som et supplement. 
• jeg synes at DJ gør det godt på 

Socialemedier. 
• gør jæger magasinet tilgængelig on line, og 

muligt at fravælge papir udgaven 
• Flere informationer og salg 
• At gøre det letter anvendelig. 
• Nej 
• - 
• Web sider om: 

Sikkerhed 
Jægermæssig god opførsel 
Vildtpleje 
Fodermarker 
Udsætninger 
Tilskudsordninger og konsulentbistand 

• Pas på med at sprede jer over for mange 
medier. 
De sociale medier fungerer underligt, og 
brugerne er et særlig segment. 

• Umiddelbart ingen 
• App'en er fantastisk! Måske link til mst.dk 

og ns.dk med eksempler på med hvilke 
spørgsmål man henvender sig hvor. 
En 'find din lokalforening' funktion ville 
også hjælpe til at profilere 
lokalforeningerne. 

• Jæger APP'en bør fortsættes. 
• En facilitet, der v.h.a. telefonens 

indbyggede GPS sætter mig i stand at få 
kontakt til en schweisshundefører. 
F.eks.: Hvis jeg skyder eller påkører et dyr 
et sted, hvor jeg ikke er kendt ( og altså 
ikke kender postnummer, stednavne 
o.lign.) skal jeg ved at ringe på et nummer 
få oplyst de nærmeste hundeførere) 

• Se hvad WeeHunt kan 
• nej 
• nej 
• Nej 
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• Hjemmesiden bør gøres mere logisk at 
bruge 

• App. Hvordan man kommer ind på den, 
hvor findes det login man skal bruge 

• Ingen 
• Nej, egentlig ikke. 
• nej 
• nej 
• gem login funktion på app 
• Gerne lidt mere undervisende stof. 
• App’en er i førstehåndsindtrykket 

uoverskuelig og svær at finde rundt i, 
hvorfor jeg ikke benytter den ret meget - 
der er mange andre bedre opbygget 
alternativer.  
Jæger kommer ikke ret ofte frem på min 
facebook, selv om jeg følger/liker den. 

• Sats mere på appen og skrot magasinet så 
længe man kan læse det i appen! 

• Nej 
• Nej 
• Man skal tilkendegive sig med navn og 

bopæl på Facebook(som det er nu er det 
nærmest er en børnehave, man skulle 
nødigt få indtryk af at det er  jagtens 
holdninger der kommer frem der). 
app kan godt fortløbende udbygger så den 
kan anvendes som opslagsværk også 
lovgivningsmæssigt 
Jæger kunne godt indholde lidt mere "how 
to do" stof 

• Nej 
• 0 
• Nej. 
• nej 
• Nej 
• Vigtigt er det at i har dygtige skribenter. 

Træt af skribenter, som næsten overtager 
jeres udenlands artikler og samtidig med 
ikke kan skrive. Et blad med 3 artikler med 
Thomas Lindy Christensen er for meget. 
Måske en enkelt artikel med ham, men 
ellers syntes jeg der er et par gode 
skribenter, uden dog at de fylder så meget. 

• Salgssektionen på app'en skal opbygges 
bedre, så man får flere søgemuligheder. 

• Er gode nok. 
• Hjemmesiden kan forbedres 
• Et sted hvor man kan notere skudt vildt i 

app,en 
• Nej 
• Jagthornssignaler 
• Jeg savner en Velfungerende hjemmeside 

til køb og salg af jagtudrustning og våben. 
• Jeps. Men ikke nu. 

• Såvidt jeg har forstået kan ægtefæller med 
samme mailadresse ikke bruge en app 
hver??? 

• No. 
• ingen 
• Eftersom tingene bliver dyre og dyre - jeg 

ved slev, at distributionen af bladet koster 
"kassen", synes jeg godt, at det igen kan 
tages op at gøre lokal tillægget elektronisk. 
Det vil jeg støtte op om. Jeg anerkender, 
at Jægere ikke er meget for forandringer, 
men jeg tror, at det går, hvis det forklares 
godt nok. I min lokale jagtforening er der 
kun én tilbage, der ikke kan finde ud af 
Internettet, herunder e-mail. Tro mig det 
tal var større den gang I forsøgte jer første 
gang. 

• Det kunne være smart, nu da alle bruger 
smartphones, at man via GPS koordinater 
fra mobilen kunne få oplyst hvad der 
aktuelt må jages på den pågældende 
Lokation man står på. 
Da det er meget bøvlet af finde runde i 
app.en med hensyn til arter, og lokale 
regler. 
det behøver ikke være andet en liste :) 
men smukt kunne det være med foto at 
dyret også 

• Lav et forum, hvor der nemmere kan opstå 
venskaber, jagtaftaler og lignende, så 
medlemmer på tværs af foreniger kan 
komme i kontakt med hinanden. Skal dog 
gøres på en måde, så det ikke bliver en 
væg som man f.eks. ser på facebook, hvor 
den ene "ekspert med alt for meget fritid" 
efter den anden taler nedladende og 
uvidende om emner personen alligevel ikke 
forstår sig på. Det skal være en platform, 
hvor det handler om at komme i kontakt 
med andre og ikke en meningsforum.... 

• nej 
• Nej 
• Find en anden udbyder til hjemmesiden, da 

den nuværende er elendig. Den er 
uoverskuelig og dermed trættende at finde 
rundt i. Desuden er det en meget bøvlet og 
besværlig indtastning af forenings 
aktiviteter, feks. start og slut tider m.m. 

• nej 
• Det er irriterende at man ikke kan se 

jagttider generelt... Kun hvilke dyr der må 
skydes nu! ... Jeg vil gerne kunne se 
jagttider på fx råvildt, selvom det ikke er 
sæson nu 

• Nej 
• Skrot bladet og gør det digitalt, sæt så 

kontingentet ned tilsvarende 
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• Det kunne være rart som kasserer at kunne 
tilgå medlemsliste fra app 

• nej 
• Mindre pral og mere lærdom langt langt 

færre reklamer  
Pral er historier om den perfekte buk og 
længe skud og hvor folk rejser hen for at 
skyde dit og dat.  
Hvor er info om krageskjul og korrekt brug 
af kald og lokkere,  hvorfor er det overladt 
til dem der sælger det, bedst i test på 
lokkere og kald , 200 nyjægere prøvede det 
her og her er deres evaluering.  
Det ville være interessant, jeg er ligeglad 
med at Jens har skudt en spændende gnu i 
Malawi  

• Jeg kan godt lide når der i magasinet Jæger 
nu og da bringes artikler som inddrager 
andre interessegruppers natursyn. Jeg 
synes f.eks. at artiklerne om Jens 
Gregersen og om DOFbasen, begge fra 
Jæger 9/2019, var interessante. 

• For meget af stoffet handler om riffeljagt, 
hjortevildt. Er som om ,at hvis man ikke er 
riffeljæger så er man  ikke interesant. Alt 
skal handle om hvor meget og hvor store 
trofæer. 
Man skulle tro at der kun eksisterer 
hjortevildt i Danmark. 
Der er for lidt om fuglejagt, trækjagt. 
Almindelig bondejagt. 

• ? 
• Nej 
• Nej 
• ? 
• Jæger: mere stof for almindelige 

mennesker, hovedparten af indholdet i 
jæger ligger lang over hvad "almindelige" 
mennesker har til rådighed af økonomiske 
midler 

• nej 
• I Jæger appen, under jagttider. Der står 

jagttider, for hvor man er. Men jeg syntes 
godt at man kunne skrive at man må jage 
ænder 1,5 timer før og efter solnedgang, 
krage/husskade 1 time før solopgang osv... 
Så man lige kan få alle "jagttider" med.  
 
Men ellers mega smart med den nye app! 

• Fx magasinet jæger på app'en. 
Jeg kunne godt tænke mig at app'en ikke 
linker til hjemmesiden men at dataen ligger 
i app'en i et mere læseligt og medgørligt 
format. 

• Drop bladet 
• Nej 
• Nej. 

• Nope, kender den ikke 
• Jeg ønsker mig generelt lidt mere "kant" på 

tingene. Dvs indhold, holdninger og vinkler 
som jeg ikke kan læse 100 andre steder på 
nettet. 

• Jeg ved ikke om det kan lade sig gøre, men 
indberetning af vildtudbytte og tilgang til 
mitjagttegn.dk direkte via app’en 

• ingen forslag 
• Ingen 
• Nej 
• Jagt og sociale medier hører ikke sammen. 
• nej 
• pralehistorier gider jeg ikke at se, hverken 

antal af ender på gevir eller antal skudt 
vildt,  guldmedaljer. talskydning høre ikke 
hjemme på jagtfronten. det giver dårlig 
tale blandt ikkejægere. kan folk da ikke 
bare nyde jagten i stilhed. 

• Har ikke økonomi til at bruge mellem 30 og 
50 tusind på udenlandsjagt hvert år og 
syntes derfor at der bliver brugt for lidt tid 
og engagement på jagt i Danmark 

• ingen 
• nej 
• Prøv at matche appens funktioner med det 

jægerne typisk har brug for, fx. Kort med 
mulighed for at tracke, hvor revirgrænser 
er, hvor de øvrige jægere befinder sig (delt 
lokalitet i gruppe), placering af hochsitz, 
etc. 

• Nej 
• Tilfreds 
• Endnu bedre aapps 
• Jeg kunne godt ønske mig at der i app’ en 

var en funktion med sol opgang og 
solnedgang lige der hvor man befinder sig 
ligesom man kan nu ved jagttiderne 

• Nej 
• nix 
• Nej 
• Lad være med på disse medier at ignorere 

jeres medlemmers spørgsmål 
• ingen 
• man skal jo passe på hvad man siger der er 

jo andre der har en app og det er claus lind 
jo sur på 

• Nej 
• Lav nogle historie om fiskeri og knivbygning 

- i kunne arbejde sammen med div. org. 
• Nej 
• Bare holde det relavant til at være normal 

jæger og naturbruger. ikke for snobbet og 
for smart.Det skal være sådan at alle kan 
føle sig med i et plan der rammer den alm. 
jæger.Og også sådan at den nye 
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genneration får lyst til at udøve jagten , 
jæger, og foreningen. 

• indberetning af vildt 
• nej 
• Forsæt med at lave historier , fra den alm. 

Jæger on hans jagter m.m. 
• App app app 
• Er ikke helt klar over hvad app’en kan 

værktøjsmæssigt, men som tidl. i punkt 1 
foreslået, kunne app sikre GPS afklaring af 
jagttider og hjælp til geografisk lovlighed 
af nedlæggelse af kronvildt/hjorte og 
dåvildt mv. 

• Mangler læserbreve 
Mangler mere gennemslag på de sociale 
medier 

• Dj fokuserer alt for meget på jagt efter 
trofæ der er næsten max 3 sider om 
fuglejagt hver gang.Fuglejagt er til mange 
jæger som synes klovbærende jagt er for 
dyr. 

• Nej 
• Færre udgivelser 
• Mulighed for at matche med andre jægere 

via app'en (en slags jagtdating) 
• Nej 
• nej 
• nej 
• Nej 
• nej 
• luk papir bladet jæger ned og brug pengene 

på hjemmesiden med en masse link på 
social media. Derved bliver i mere digitale 
og miljø venlige. Vil ikke bruge 700,- om 
året på noget. Som er gratis med netnatur 
og mit jagtblad osv. 

• Bedre funktionalitet dvs bedre udviklet app 
• Reklamer gerne noget mere for App og 

facebook side. jeg kendte ikke til dem. 
• Afstandsmåler i jæger app kunne være fint 

ligesom den i jagt app 
• Nej 
• Jeg vil foreslå at vi laver en 

opskriftssamling på hjemmesiden med alle 
de gode opskrifter på vildt som i bringer i 
Jæger. Det er en super vigtig del af jagten 
at vi bruger det vildt vi nedlægger og jeg 
tror der kunne være lidt god markedsføring 
af os som jægere ved at "reklamere" for 
alle de gode opskrifter i finder frem :0) 

• Tænker at jeg skal tage mig sammen og 
downloade Jæges App :-), samt måske 
besøge hjemmesiden indimellem. Når jeg 
har kendskab til mediefladerne kan jeg 
bedre forholde mig til dem på en 

kvalificeret måde :-). Så derfor ingen 
kommentarer pt-.. 

• Nej vidste ikke i har app så den vil jeg se 
på 

• Nej, ikke umiddelbart 
• Bedre "pressence" på Instagram, og brug nu 

medlemmernes billeder, det er jo et 
fællesskab der skal skabes. Gør det 
personligt! 

• ? 
• Det lader vi de unge om. Det er jo 

fremtiden! 
• Nej 
• Mindre fortællinger om gamle dage, og 

mere stof om hvordan man bliver bedre 
jæger. 
En skarpere politisk indsats, der kan 
bearbejde flere politikkere til at være 
mere pro jagt. 

• Intet specielt 
• Jæger forekommer meget støvet. Der er 

ikke rigtig bid i artiklerne, og som nyjæger 
savner jeg meget noget how-to-do-stof. 
Noget praktisk. 
Jeg holder magasinet Jagt, vildt og våben. 
Det dækker i højere grad mit behov, selv 
om niveauet har været bedre. 

• nej 
• - 
• Pris på DJ services og prisen på 

medlemmskab har slet ikke været nævnt.  
Det er en stor fejl at i ikke tænker 
økonomisk og reelt forsøger at reducere 
vores kontingenter. Det er pt for dyrt at 
medlem af DJ. 
Bladet Jæger er blevet for stort og bør kun 
udkomme elektronisk. Den trykte udgave 
skal betales særskilt (hvis den ønskes) og 
koste de reelle omkostninger incl porto! 

• Nej 
• Der burde være mulighed for i jeres app for 

fx en god jagt journal inkl. foto og 
riffel/skud data fx med min Schultz og 
larsen 6,5 x 55 mm 300m 32 click vind 2 v 
click let vind så man kan se hvad hvordan 
våbnet opfører sig under given betingelser 
fra tidligere. bedre køb og salg opsætning. 

• Jeg synes DJ’s hjemmeside er meget 
uinspirerende og kedelig. Prøv at kig på det 
svenske jægerforbunds hjemmeside. Den 
fungerer som et nyheds-site hvor man kan 
opdatere sig om jagtrelaterede emner. Jeg 
bruger den dagligt 

• Wehunt har nogle ret fede muligheder i 
deres app, som man godt kunne inspireres 
af. 

• Nej 
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• Kog Jæger ind til 30-40% af hvad det er nu 
og henvis til fulde artikler og/eller mere 
uddybendde stof på nettet. Reducer 
udgivelseskadencen. 

• nej 
• Nej 
• Vidste ikke der var et app 
• En form for registrering af observerede 

mårhunde i de forskellige jagt kredse. 
Gerne markeret på et kort. 

• nej 
• I jægerapp, er der mulighed for at se hvilke 

vildtarter der er jagttid på i et specifikt 
område - her bør der kunne sorteres så man 
f.eks. ikke får alle dykænder med når man 
skal på riffeljagt i skoven. Og så bør 
vildtarter kunne sorteres - f.eks. 
klovbærende, fuglevildt, rovdyr osv. 

• nej 
• Nej 
• nej? 
• nej 
• gemme position hvor man gerne vil se 

vejret. Jeg bor f.eks. ikke i nærheden af 
min jagt, og appen foreslår altid hvor jeg 
bor, selv om jeg retter det i appen hver 
gang 

• nej 
• Flere praktisk orienterede artikler 
• Måske en fane i Jæger app, der beskriver 

både regelmæssig, men også grundigere 
våbenpleje af haglbøsse og riffel? 

• Nej 
• nej 
• Nej ingen 
• nej 
• Mangler ofte helt lokale jagttider på 

klovbærende vildt.. 
• nej 
• Nej 
• Nej 
• N/a 
• Jeres nr 9 var er godt blad - et jeg har 

kikket i ud over den alm “gennembladring” 
• Nej 
• nej 
• nej 
• ikke umiddelbart. .Max Steiner gav efter 

min vurdering JÆGER et længe savnet løft. 
. 

• Hjemmesiden: jeg anvender sjældent 
hjemmesiden da jeg finder den 
uoverskuelig og ret rodet. Jeg synes også, 
at der kan være en lang vej ind til de 
emner som jeg forsøger at finde frem til. 
 

til info: jeg anvender ingen former for 
sociale medier, derfor er en god 
hjemmeside et must. 

• Nej 
• nej 
• Gør det frivilligt og dermed med et 

billigere medlemsskab at modtage Jæger 
• Jæger er selvfølgelig ikke et selvstændigt, 

kommercielt blad, men det er 
navlebeskuende og indadvendt.  
Hvordan håndterer man afskydning og 
kvoter i andre lande? I DK skyder vi alt for 
mange bukke - hvordan håndterer man det i 
andre lande?  
Hvad gør man, hvis man vil på jagt i andre 
lande - også for den gennemsnitlige jæger? 
Kontakter, links osv. 
 
App og SoMe har jeg slet ikke behov for og 
jeg har ikke hørt om nogen, der anvender 
det. Og da slet ikke i den lidt ældre 
medlemsgruppe. 

• Ingen 
• Mange artikler om våben og udstyr runder 

ofte toppen og dermed også udstyr som 
ligger langt over hvad mange jægere kan 
betale. Jeg kunne godt tænke mig artikler 
der drejer sig hvad man kan "nøjes" med og 
stadigvæk få en god funktionalitet. Tøj der 
kan holde til at man går igennem krat og 
buske og stadigvæk er tæt og tørt. 
Sammensætning så man kan skifte mellem 
at gå og stå. 
 
Hjemmesiden kan være svær at navigerer 
sig igennem. Jeg er formand for en 
jagthorns gruppe. at finde oplysninger og 
tilmelding om f.eks. FM kan godt være 
noget rodet. 

• Hjemmesiden er ikke logisk opbygget. 
• Læg medlemsbladet på nettet så man selv 

kan vælge om man vil læse den på iPad 
eller i papirudgave. 
Hvi s jeg får den på nettet vil jeg ikke 
ønske at modtage papirudgave. Det må 
samtidig være en besparelse såvel print 
som Porto 

• Mere relevant træningstof for de mest 
brugte jagthunde 

• Mere til aspiranter og nyjæger 
Samt muligheder for at komme mes 

• nej 
• Nej 
• Jeg savner nogle bedre kort over områder 

hvor man kan se de gældende jagttider på 
klovbærende vildt. Det ligner en kopi af en 
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kopi når man undersøger...Slet ikke 
tydeliggjort nok 

• Flere jagtberetninger i Jæger og færre 
opskrifter. 

• Feltskydning 
• Inegn 
• Ingen 
• nej 
• Nej 
• Nej 
• NIL 
• DJ bør opgive sin egen app og i stedet 

tilbyde medlemmerne adgang til wehunt - 
alternativt til endnu lavere pris, end i dag. 

• App og hjemmeside mv. skal være 
opdaterede ellers er de intet værd. 

• Nej 
• Nej 
• Nej 
• Hjemmesiden er ikke særlig brugervenlig. 

Den er svær at finde rundt i. 
Søgefunktionen virker ikke særlig godt. 

• nej 
• Mere lokal stof 
• nej 
• nej 
• Jeg er glad for jeres app - men når jeg går 

ind på den skriver den at den bliver nedlagt 
ved årsskiftet 

• Syntes der er alt for mange reklamer i 
bladet og det kan let være med jeg i gider 
at åbne det 

• Nej, jeg bruger dem sjældent. 
• Nej 
• jeg går meget op i vildtpleje og eje selv 

jord, - så meget interesseret i 
tilskudsmuligheder for at udvikle den del 
ikke mindst nu hvor CO2 er på dagsorden. 

• Nej 
• Ingen 
• Nej 
• Få styr på om det er dj politik når man 

laver artikler om skud til storvildt på 60 m 
med bue og våben skribentens personlige 
preferencer under test der mere har præg 
af sponsor pleje 

• Nej generelt god tilfreds og alle interesser 
dækkes godt ind.  
 
Indlæg fra HB medlemmer er dog spild af 
tid og spild af papir. De siger jo ikke det de 
mener, men det der er aftalt i fællesskab. 

• Nej, desværre 
• Nej 

• Jagt på skadedyr, herunder mink, bævere, 
mårhunde og ikke mindst ulven, som gør 
stort fortræd blandt vore tamdyr! 

• Flere undervisende artikler og muligheder 
på app 

• nop 
• 1 
• nej 
• Nej 
• Mere moderne app med hurtige adgang til 

vigtige informationer 
• Kun modtagelse af magasinet Jæger online 
• App vil jeg til at bruge mere. Godt at kunne 

hive data ud hurtigt. 
• Mere dybdegående artikler om træning af 

hund. 
 
Måske et forløb over et helt år hvor man 
hver gang har et nyt trænings område. 
 
Fra hvalp til færdig jagthund fordelt over 
flere trænings frekvenser så man kan følge 
dem indtil et nyt blad kommer. 

• Vær bedre på instagram og FB... Det er der 
hvor folk kigger idag. 

• nej 
• nul 
• Sats på APP'en 
• Desværre ikke. 

Jeg tror mange af os er medietrætte og 
bare vil have fred til at dyrke vores hobby 
når behovet er der. Jeg har slet ikke behov 
for daglige input med trækker på medierne 
når jeg vil informeres eller keder mig. 

• ingen 
• Nej 
• Bedre sol kalender og bedre vejr udsigt 
• Nogle resultater fra aktiviteter, er meget 

længe om, at komme på kredsens side. 
Andre komme slet ikke. Kreds 3 

• App mangler har et godt layout, men er 
dårligt opdateret. 
Det kunne være fedt at få noget 
jagtformidling ind fra dit lokale område 

• Nej 
• nej 
• nej men det var irrelevant og stødende at 

spørge om hvad jeg ikke ønskede i jæger 
• App 'ens jagttider frigøres fra 

netforbindelse. Skal virke på GPS alene. 
• Kunne være fedt med afstands måler i 

appen 
Så den kunne se ens lokation og man kunne 
zoome ind og sætte et mærke, og den så 
kunne fortælle afstanden. 



 
 

305 
 

• Arrangerer jagt sammen med 
naturstyrelsen. 
Salg eller lodtrækning blandt medlemmer. 
 
Lave en pulje til opkøb og skovrejsning hvor 
medlemmer kan komme på jagt 

• SMS funktionen hvor man bliver mindet om 
arrangementer er fantastisk! 

• Har ikke tid til at følge så meget med i 
øjeblikket, så nej. 

• Mulighed for at aftegne revir på kort og 
udlægge tårne / pladser således de kan 
deles med evt. gæster 

• Mere om strandjagt 
• Nej 
• Jæger blad skulle kunne fravælges - samt 

udgives i elektronisk form 
• Hold fast i nemt opslag om jagttider 
• Se tidligere svar. Samt bedre mulighed for 

at dele opslag fra denne til andre medier. 
• nej 
• Appen må gerne være mere bruger venlig 

og lettere at tilgå. 
• Ville ønske, at der blev ført en mere streng 

overvågning på FB-siden. Evt. blokering af 
useriøse opslag og personlige angreb. 

• nej 
• - 
• Hjemmesiden er lidt tung at finde rundt i. 

Omkring jagthorn er de forskellige ting ikke 
logisk samlet. Prøv bar at fine de 
interaktive noder. 

• Nej 
• Ingen 
• nej 
• Nej 
• Nej,jeg synes, at der er en god 

videreudvikling tilstede. 
• Nej 
• Nej 
• nej 
• DJ bør have en meget mere aktiv og 

"agressiv" profil i den daglige naturdebat i 
medielandskabet.  
Ikke kun i egne magasiner og inden for eget 
område. 
Det vil klæde DJ med en pro-aktiv profil, 
som udtaler sig præcist og specifikt på 
aktuelle sager mens de er i medierne. 
Desuden vil en ærlig og direkte holdning 
være ønskelig. 
F.eks. i ulvesagen, at DJ udtaler sig åbent 
og meget præcist om holdningen til den 
ulovlige afskydning af en Ulv. Tøvende svar 
med at man venter på den verserende sag 

er for vattet. 
Mere kant tak og på flere kanaler! 

• Ja at jegkan få adgang til appen 
• Nej 
• Nej 
• En opdatering af gps funktionen, så man 

kan se de lokale jagttider der er gældende 
for den nuværende placering. 

• Appen er egentlig god, men den mangler 
mugligheden for at kunne oprette 
konsortier som What a Hunt 

• Natur og vildtkendskab, alt fra forskelle på 
ænder til biotoper.. 

• nej. 
• Mere fokus på jagthorn både i app men 

også fra konkurrencerne. 
• Havjagt 
• Nej 
• App'en er horribelt udviklet, benytter dj's 

hjemmeside til informationer i stedet for at 
have  dataen lokalt og så opdateret, dj's 
hjemmeside burde også opdateres 

• Jeg syntes at en del emner kan være svære 
at finde på hjemmesiden.  
Måske kunne en bedre søgefunktion hjælpe 

• x 
• Benytter hjemmesiden som opslag til 

Juridiske spørgsmål og administration af 
eks. naboaftale, betingelser for 
udformning/opsætning af jagtstiger/tårne. 
Opslag af jagthornsignaler - noder etc. 
 
Benytter pt. primært app'en (gammel-
version) til jagttider og solopgang. Den nye 
er lige installeret. Ser frem til at benytte 
den 

• Nej 
• App'en skulle udvikles og ikke afvikles 
• Jeres apps er ikke meget bevendt. Jæger 

bladet burde være mere spændende. Godt 
at alt det lokale er i et separat blad, så 
man ikke tvinges til at læse om alle mulige 
foreninger. 

• Formidling af jagt i Norden og vores øvrige 
nabolande. 

• Ingen forslag 
• Jeg bruger stort set kun "Jæger" som 

medium. "Jæger" kan udvikles ved større 
brug af fagfolk(forskere)samt et løft i 
journalistik og indhold af almen interesse 
for jægere, mindre lokalstof og færre 
annoncer. Annoncerne kunne samles i et 
separat tillæg, som sendes ud sammen med 
"Jæger". Samtidig kan voluminet af selve 
"Jæger" reduceres til ca. 50 % af det 
nuværende volumen. 
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• nej 
• Nej 
• Jeg syntes det er syndt at appen lukker ved 

udgangen af 2019 
• nej 
• Ikke pt. 
• I.a.b. 
• Først nu hørt om app 
• nej 
• Mediet Jæger: Flere ting omkring den "lille" 

jagt. Ikke kun fokus på store trofæbærende 
kronvildt og dåvildt. Jeg er med i en 
lokalforening på landet og jeg har i flere 
omgange gerne villet inviterer nyjægere på 
jagt. Men i en lokal forening på landet har 
dette ikke den store interesse da der er 
jagt muligheder nok. Jeg syntes ikke at jeg 
har kontakt til det samme i mit lokale 
område (Horsens) Jeg er af den opfattelse 
at mange unge mennesker tager et jagttegn 
og så slutter det hele mere eller mindre. 

• Vil I betale for at få den viden. I burde vide 
hvordan man som organisation opbygger og  
integrerer funktioner og brugere 

• Mere overskuelig hvor og hvornår jagttider 
på dåvildt og kronvildt 

• Få nu appen til at virke. Hvad må du jage 
idag? Hvor må du jage?  
Der et sted hvor man kan se hvad man må 
jage, set pointeren mid i en by, og se 
resultatet, der jo nogle der vil følge det 
blindt. 

• nej 
• Nej 
• nej 
• Nedlæggelse af hjortevildtgrupper 
• Nej 
• Drop alt de artikler med jagt i det dyre 

udland 
• Appen med jagttider er et godt eksempel 

på en god ide, hvor man ikke bare kan 
nasse på forbundets indsats. Tænk videre i 
den retning. Rabatter tæller ikke i 
regnskabet; det kan vi få alle steder. Det er 
svært at overbevise ikke medlemmer om, 
at de bør være medlem af DJ. Det er dyrt, 
hvis ikke man føler, man får noget for 
pengene. 

• Kunne godt tænke mig at kunne gemme 
forskellige lokationer i jagttider. 
I Markedspladsen kan man ikke forstørre dig 
foto og de er irriterende at der står post nr 
og ikke by. 

• nej 
• De sociale medier kan udbygges til at skabe 

interessefællesskaber og til at synliggøre 

DJs indsats på områder. Det er vi ikke gode 
til. Opret F.eks DJs facebooksider til 
bekæmpelse af Invasive arter, jagtstart, 
natur og vildtforvaltning osv og deltag 
aktivt med at lægge nyhedsstof ind og 
deltag i debatter. 

• Har ikke brugt app og sociale medie men 
det skal jeg da til. 

• nej jeg behøver hjælp for at bruge dem 
• Bedre salgsside af våben, grej og 

jagtudlejning, - Ærgerligt at eksterne kilder 
er bedre. 

• Nej 
• Nej 
• Nej 
• Nej. 
• Jeg savner flere tests af jagtgrej i bladet! 
• nej 
• Fjernsyn eller korte dokumentarer til 

youtube eller samarbejde med de gængse 
medier. Dialog med online medierne 
fremfor konfrontation. 

• Hjemmesiden skal sælge jægerforbundet til 
nye medlemmer.  Den skal være 
spændende så et potentiel nyt medlem 
siger.....jeg er nødt til at være medlem. 
ansæt en journalist fra  ekstrabladet som 
kan sælge aviser. 
hjemmesiden er kedelig.....se hvordan den 
svenske hjemmeside ser ud...du får lyst til 
at læse artiklerne. 

• Nej 
• nej 
• Ikke rigtigt nej 
• nej 
• app mangler god og let almanak til sol op 

og nedgang  
link til sweishund er også dårlig  
luk hurtigerer den app som er på vej til at 
blive nedlagt så der kun er en 

• Nej 
• DJ's app jæger: Under jagttider vælger man 

lokation (på kortet) og dato, og for en liste 
over de jagtbare vildtarter for den dag. Jeg 
vil gerne have en komplet liste med 
jagtbare vildtarter, og datoerne de er 
jagtbare på (ligesom i den gamle app, der 
bliver udfaset til nytår), men stadig efter 
en valgt lokation på kortet, for 
overskuelighedens skyld. Problemet med 
appen i dag er at f.eks. stod på fællesjagt 
d. 6/10, og ville gerne vide hvornår 
ringduen var jagtbar. Det kunne jeg ikke, 
jeg kunne bare se at den ikke var jagtbar 
den dag. 

• nej 
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• nej. 
• Alt på app. Også jagttegn 
• Nej 
• Lidt mere omkring jagt og områder der er 

fredet 
• Ingen 
• Nej 
• Online modtagelse af magasinet jæger og 

derved en reduktion af medlemsprisen. 
Det ville samtidig være godt for miljøet 

• Nej 
• I en alder af 68 år, er den elektroniske 

verden ikke det mest interessante, så 
derfor ingen forslag. 

• Nej 
• nej 
• Mere dansk stof. 
• Nej 
• nej 
• Nej 
• Nej 
• Ingen 
• App`en fungerer ikke rigtigt med hensyn til 

jagttider i lokalområder. 
• Afstandsmåler på baggrund af google map 
• Nej 
• Nej - det skulle da lige være et samarbejde 

med den nye WeHunt app 
• Nej men håber ikke app stopper til nytår 
• Nej 
• - 
• nej 
• nej 
• nej 
• Jeg ved ikke om det findes nu. Mulighed for 

at lave et her og nu punkt GPS koordinater 
på et kort, som kan tages frem og gåes 
tilbage efter. 

• Nej 
• Nix 
• Nej 
• for dårligt orienteret om mulighederne 
• Det havde været rart, om APP' også 

fungerede til en Windows Phone … har 
faktisk en sådan, den er åbenbart 
uopslidelig .. men jeg er helt klar over, at 
det ikke er realistisk. 

• nej 
• Nej 
• I appen, burde man kunne slå op hvilke 

arten der er jagttid på lige nu ( i listeform). 
Som der er nu, skal man gå ind på hver art 
for st se om den er jagtbar 

• Flere test af jagtgrej 
• Nej 

• I må da ikke spare Appen væk. Den er 
virklig brugbar især nu med alle de 
vandvittige fredninger på de forskellige 
vildtarter. Det er blevet så avanceret at 
man bruger appen aftenen før man går på 
jagt og terper hvad der er jagtbart så vi 
ikke kommer til at lave en grim forseelse. 

• nej 
• I skal måske reklamere mere med det. Jeg 

vidste ikke at der var en Facebook side 
eller hjemmeside. 

• nej 
• Jeg bruger slet ikke de"sociale" medier. 
• Måske en jagt journal med billeder inde i 

appen, hvis den ikke allerede er der. 
• Den gamle app virkede rigtig godt for mig, 

håber efterfølgeren bliver lige så god eller 
bedre. Det er noget det for alvor kan 
bruges i dagligdagen, så jeg mener Appen 
skal der bruges resourcer på. Jeg er meget 
glad for den 

• IKKe umidelbart 
• nej 
• Nej 
• Nej 
• Gider ikke at skulle logge ind hver gang 
• Mere stof for jægeren på gulvet, her under 

strandjagten som trænger til et stort løft, 
drukner nærmeste i udlandsreportager om 
storvildtjagt for de velbeslåede jægere 
stof. 

• Fortsæt det gode arbejde 
• ikke umiddelbart 
• 0 
• Stop med at sende Jæger ud, spild af papir 

og porto. 
Gør noget mere i SOME, det er der vi fanger 
det yngre publikum - det er dem der skal få 
DJ, jagtforeninger osv til at overleve. 

• Man burde starte med at være 
ansvarsbevidst og svare på medlemsbreve 

• Nej det har jeg ikke 
• Appen bedre vildt leksikon. Men godt med 

regionale jagttider efter placering. 
• Sociale medier: sociale medier som eks. 

Facebook bør kun være et supplerende sted 
med info etc. Vi er stadig en del "voksne" 
medlemmer der ikke benytter disse medier. 
 
APP'en er forfærdelig langsom ind i 
mellem, kan den ikke speedes lidt op? 
 
Det ville være fint med et ikon på APP'en 
der giver direkte adgang til Basisviden for 
jægere som for eksempel: Jagttider, Valg 
af patronstørrelse, telefonnumre til 



 
 

308 
 

sweisshunde i området (kan jo styres via 
telefonens placering) og andre 
basisoplysninger, det ville især være 
nyttigt for nyjægere og også for os andre, 
vi der kunne jo være ting vi har "glemt".... 

• færre annoncer 
• nej 
• Det ville være dejligt hvis fx våben og 

udstyr blev holdt op imod andre genstande 
i samme kategori istedet for at man bare 
får en anmeldelse af det produkt. Det ville 
gøre det mere gennemskueligt hvis man fx 
på en riffelanmeldelse havde 3 andre rifler 
som er tidligere anmeldt til sidst og hvilket 
våben der er bedst i kategorien. Se gerne 
måden man gør det på i FDM motor blad. 

• Nej 
• Gerne mere "nørdet" stof og mindre 

"litteratur" 
• Tilføj funktion som Easyhunt i jeres app 
• Afskaf trykt version af Jæger. Kan ikke 

drømme om at læse et trykt magasin. 
Fuldstændig spild af penge. Vågn op og følg 
med tiden. Brug hellere penge på reelt 
indhold istedet for tryk og distribution 

• Jeg synes det er synd at I dropper appen. 
Den har jeg været helt vildt glad for at 
bruge - og jeg har jo sådan set også betalt 
for den. Den app er det bedste I har, hvis I 
spørger mig. 

• Nej 
• App’en kunne lære af WeHunt, Jagt og 

Slack, og på den måde være nærværende 
• Video og livestreaming 
• Nej 
• At den nye "blå avis" bliver lettere at 

betjene og lettere at kommunikere med 
interesserede købere 
Når en annonce bliver opdateret så 
forsvinder kategorien - den skal vælges 
igen hvilket ikke er hensigtsmæssigt. Hører 
nok til "børnesygdomme". 

• Nej ingen forslag!! 
• Nej 
• flere tips og tricks. færre reklamer. færre 

beretninger og portrætter. 
• kom væk fra "de døde dyr" billeder og 

reportager - der kan godt skrives gode 
artikler uden at "Onkel Svends trafikdræbte 
rådyr" skal være det bærende element i 
artiklen - dette er specielt gældende for de 
reportager der kommer fra kredsene.... 

• Drop bladet, og fokuser på hjemmeside.  
Send link til artikler ved vigtigt information 
(lovændringer, ændringer i jagttider, lokal 
regulering), derudover skal man så selv 

vælge hvilke underemner man vil have link 
til. 

• jeg synes det hele er fint. 
• Appen Jæger er ikke super. 

Derimod er den nye app "WeHunt" helt 
fantastisk. Bruger den både i Danmark og 
Sverige. Specielt i Sverige, hvor der er 
større arealer bruger vi den meget. Også 
dens præsentation af jagttider i det 
område man er i, er rigtig god. 

• tydelig anvisning til nye jægere uden 
netværk om hvordan man kommer i gang 

• Rigtigt mange har problemer med at finde 
et sted at gå på jagt, til fornuftige penge. 
Hvis det var nemt at se hvor mange kunne 
købe sig en til enkelte jagter eller hvor der 
var gratis jagter ville det være en stor 
hjælp 

• nej 
• I app'en en jagtjournal 
• App'en skal have jagtprøvespørgsmål, så 

man kan vedligeholde sin viden. 
• Måske nogle konkrete oplysninger om 

jagtloven i Sverige - der er mange danske 
jægere der går på jagt i Sverige 

• I dag opdagede jeg at APP'en lukker ved 
udgangen af 2019.  
Jeg krydser fingrer for at der kommer en ny 
og bedre?  
Jeg bruger Vildtleksikon, jagttider, 
almanak og vildsygdomme i APP'en 

• Jeg kunne godt leve med at Jæger kun blev 
elektronisk distribueret via app eller 
muligheden for at vælge app alene 

• App’en bør måske kategoriseres under 
marked. Det bliver noget forvirrende. 

• Appen skal ikke være bundet op på et login 
på alt. Det er underligt at jeg ikke bare kan 
tjekke jagttider. Den er desuden svær at 
finde rundt i og er ustabil 

• nej 
• spar på lokalstof, færre lurblæsere, mindre 

gammelmandsorganisationsstof. Jagt, Vildt 
og Våben fremstår langt mere moderne og 
interessant 

• Får af en eller anden grund ikke længere 
bladet tilsendt. 

• Bryder mig ikke om eksklusivt indhold på 
facebook, da jeg ikke kommer der 

• Nej 
• Jæger bladet er alt for ofte alt for horn 

fikseret. Drengerøven slår til igen - min far 
kan tæve din far. Det kan min mor også :-) 

• Der står at appen lukkes med udgangen af 
2019. Et forslag ville være ikke at lukke 
appen?? gg 
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• Nej desværre 
• N/A 
• ? 
• nej 
• Jæger burde kunne afmeldes for dem der 

kun har behov for at læse det digitalt, og 
burde kunne afmeldes helt for dem der ikke 
ønsker at modtage. I det hele taget mere 
fokus på det digitale univers omkring app.  
 
Facebook bør ikke indgå som en primær 
kilde, da Facebook som medie oftest 
afspore debatter fremfor at fremme 
dialoger. 

• Drop alle de reklamer i Jæger. Lav artikler 
om ny lovgivning, således at jægerne i 
Danmark kender gældende lovgivning, 
inden de går på jagt, det virker totalt 
fraværende. Lad nogle jagtfaglige / 
lovgivnings faglige personer læse korrektur 
inden bladet udgives, således at man 
undgår at der vises billeder hvor 
sikkerhedsreglerne overtrædes, eller 
lovgivning overtrædes. 

• Der bør være bedre og mere direkte 
søgning  
Svært at få overblik om kurser - desværre 
også DJ lederuddannelse udbredelse,som jo 
er vigtig for at ændre kulturen i 
Jagtforeningen (DJ er os alle ) 

• flere vare i webshop 
• Ikke umiddelbart 
• Nej 
• Nej 
• App'en er skrækkelig. Det er bare en 

indpakket web side med meget lidt 
information. I modsætning var SEGES 
App'en rigtig god og gav mulighed for at at 
vedligeholde kompetencer og jagtprøver, 
sygdomme, jagtlovgivning samt vildt .... 
100 gange bedre end "jeres" egen app. Men 
nu lukker i den hvilket er en skam. Jeg 
bruger næsten aldrig "jeres" egen app men 
brugte den anden ugentligt. 
 
Hjemmesiden er vel ok. Men sociale medier 
Instagram, twitter, facebook er ikke der 
jeg møder Dansk Jægerforbund hvilket det 
burde være i langt større grad. 

• Det halter i den grad med brugt våbens 
markedet. FØR i tiden kunne vi gå på den 
blå avis, finde et udvalg og afslutte en 
handel. I dag er der under 10 der har noget 
til salg. Udvalget er FOR DÅRLIGT, og FOR 
RINGE KVALITET. Det er simpelthen under 
alt kritik at i kalder jer selv for jægerens 
nye samle market. Af hvad ??? 

• er glad for hjemmeside og app 
• Ansat en PR manager til at positionere DJ 

og jagt i pressen 
• nej 
• Inddrag medlemmerne i en debat i Jæger 

om forskellige jagtfaglige spørgsmål, fx. " 
Hvordan synes du den Udvidede 
Apporteringsprøve skulle være " eller 
definationen på en " egnet apporterende 
hund " 

• nej 
• Ingen 
• jo mere logisk opbygningen er, desto 

nemmere er den at finde rundt i 
• - 
• Fokuser mere på etik, mindre på 

præstation 
• Kort med nem punkt afsætning 
• NIL 
• Nej 
• nej 
• Nej 
• Det har jeg ikke 
• Gør markedspladsen mere overskuelig med 

undermenuer 
• Nej 
• nej 
• Ikke umiddelbart 
• nej 
• en forbedring af appen, da jeg synes den er 

for dårlig, samt hjemmesiden er svær at 
finde rundt i. Større synlighed på de sociale 
medier 

• Nej 
• nej 
• Nej 
• Nej 
• mix 
• Hvorfor lukkes vildt og jagt appen? 
• Nej 
• Nej 
• nej 
• Nej. 
• App: Det er super at man kan finde 

jagttider på et givet sted via kortet i 
app’en. Men det er MEGET besværligt at 
man skal åbne for en vildtart af gangen. 
Det bør være, så man kan se alle jagtbare 
vildtarter det pågældende sted på een gang 

• Jagt for fattigerøve! 
• Nej 
• jeg har lige indstalleret app en jæger. Den 

har da vist et par fejl. Jagttiderne kommer 
f.eks slet ikke frem . men det er vel fordi 
den endnu er så ny. Jeg kan godt lide 
konkurrencer til jul. Men jeg er ikke helt 



 
 

310 
 

tilfreds med de spørgsmål I stiller. Nogle 
gange skal man bare gætte, da der mangler 
nogleoplysninger. F.eks. et spor i sneen. 
Jeg ville genre have oplyst størrelse. Så vil 
det mere være viden og ikke bare rent 
gæt. 

• Næ. Det har jeg ikke tænkt over. 
• En jagt journal får at holde styr på skudt 

vildt 
• App'en er god, fordi man har information 

"lige ved hånden" 
F.eks. jagttider, almanak (sol op og sol 
ned), jagtlov mm 
Jeg er ked af, at "Vildt og Jagt" app'en 
lukkes ned med udgangen af 2019, da det 
er den app jeg bruger mest. 

• nej 
• Jeg var ikke klar over der var en DJ-app, så 

måske lidt reklame på facebook for den, 
ellers må jeg have overset det, desværre.  
 
Lav magasinet om som Jens Ulrik Høghs 
blad, så man kan fravælge der trykte blad 
og brug pengene til investering i lobbyisme 
og lokalforeningerne. 

• Nej 
• Nej 
• Nej ikke rigtigt 
• Jeg syntes at jagtkortet skal gøres 

elektronisk, lige som det er i vore nordiske 
nabo lande. Så har man det altid med sig, 
og det bliver ikke væk. 

• fremsendelse reklame for ikke 
jagtrelevante firmaer eller produkter 
sammen med jæger finder jeg dybt 
kritisabel!! 

• nej 
• Appen bør være et godt medie, men den 

driller så meget at jeg ikke bruger den. jeg 
har bedømt appen og har fået 
tilbagemelding fra udviklerne 

• Hvad med en online jagtjournal, som evt. 
kan deles med udvalgte andre medlemmer. 
Dels med henblik på nemmere registrering, 
dels med mulighed for at dele 
røverhistorier ;-) 

• Ingen konkrete 
• Nej 
• Fortsæt det gode arbejde på de sociale 

medier 
• Nej 
• nej 
• Mindre riffeljagt og mere haglbøsse jagt 
• Ja bliv mere undersøgen.gerne kritisk 

Både over for jægerforbundet og andre 

Det skal være en uafhængige blad . 
Det tør 

• Jagttider med lokation men jeg tror det er 
ved at blive lavet 

• Vnej 
• Jeg mangler jagthornssignaler på den nye 

app 
• Ved ikke 
• Det må være udviklingen omkring app, så 

man kan finde alt relevant på denne. 
• nej 
• nej 
• Nej 
• Nej 
• Ingen 
• nej. 
• nej. 
• nej 
• Nej 
• ingen 
• Mit engagement i sagen er ikke 

tilstrækkelig til besvarelse 
• Mere åbenhed om den, ikke mange der 

kender til den. 
• - 
• Se lidt til den svenske jægerforbund de har 

ofte en ny og god video om jagtrelaterede 
emner 

• Få noget blod i årene og pennen!  
 
Hyggelige historier er mere værd (i form af 
levering af information) end utallige af 
“ligegyldige” artikler, som kun få 
gennemlæser, husker og diskutere! 

• nej 
• Nej 
• Letter / synligere kontakt til tilbud om at 

komme med på jagt 
• App med jagttider og almanak er en god 

ide. 
• Hjemmesiden kune godt forbedres - være 

nemmere at navigere i. 
• Hjemmesiden har en webshop men den 

virker ikke - fjern den eller få den til at 
fungere. Bla. har jeg flere gange opgivet at 
tilmelde/betale for skydeinstruktion. 
 
App'en burde have vejr info og lokale 
fredningstider baseret på gps position samt 
jagtjournal 

• Jagttegn på tlf 
Våbetilladelse påtegning på tlf 

• Måske skulle man knytte kvindelige 
skribenter til redaktionen og yngre 
skribenter. Jeg synes bladet er stivnet i sin 
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facon og henvendt til mænd, der lever for 
jagten 

• Nej 
• Nej 
• n 

Nej 
• Jæger bør belyse og informere 

medlemmerne om, hvor stort et ansvar vi 
har over for invasive arter, så vi bliver 
bedre rustet til diskussioner med "ikke-
jægere". 
Jæger bør tydeliggøre bedre, når der er 
jagt- og regulerings lovændringer både 
lokalt og på landsbais. 

• App'en fungerer i mine øjne ikke optimalt 
• Nej 
• Jeg kan godt undvære det stof fra udlandet 
• Jeg ønsker kun, at I udvikler Jæger - de 

andre kan i for min skyld godt droppe 
• Jeg synes , der er for mangę artikler om 

Jagt i udlandet 
• i.a.b. 
• nej 
• no 
• Nej 
• Flere våben tak. Mere reel jagt 
• nej 
• Kan forstå at man har fjernet jagthorns 

delen på den nye app. Det tror jeg godt 
folk vil have tilbage. (Hørt hvor jeg er 
begyndt til hornblæsning) 

• Nemmer at få password 
• Ingen forslag 
• nej 
• Nej 
• nej 
• Kan man lave en nemmere sti i jeres app i 

forhold til at finde fx lokalejagt tider i sit 
område? Når nu appen bruger din lokation 
burde den vel med det samme kunne for 
tælle lokale jagttider på fx dåhjort 

• nej 
• Mere faktuelt i bladet hundetræning 

skydning vildtpleje igen se på engelske 
jagtblade 

• Mere stof om gør-det-selv 
• Der står at appen lukker i 2019. Den skal 

blive åben! mega god 
• APP'en er uundværlig. Kunne være fedt, 

hvis man kunne have sit jagttegn liggende 
på app'en. 

• Nej 
• App  

Skal være muligt enkelt at se jagt tider, 
som der var da i overtog app 

• Nej 

• Hjemmeside bør være enkel og let at 
overskue. Ellers 
spørgeskema/undersøgelser lige som her 
hvor medlemmer spørges. 

• ingen 
• Ja. Brug de hurtige 

kommunikationsplatforme noget mere. 
• NEJ 
• HUSK... at vi ikke alle er "storvildt-jægerer"  

med jagt i Afrika og Alaska, men klarer os 
fint med vores danske revirer.  
og kun er   2 - 3  stykker der  går på jagt 
sammen.. 

• Jagttider på app også fremad rettet ( hvad 
må skydes i morgen og senere ) 

• Nej 
• Plads til læserbreve i Jæger 
• Nej 
• nej 
• nej 
• Nej 
• ingen forslag 
• Spørg medlemmerne mere specifikt om 

ønsker. Tydeliggøre hvad det er man får 
som medlem af Jæger. 
Udvikle apps der kan hjælpe i forvaltningen 
af vore vildtarter. 
Udarbejde jægerafstemninger om politiske 
spørgsmål via mail. Dette vil gøre Jæger 
manøvredygtig på en hurtig måde. I dag er 
jæger en supertanker der ikke kan beslutte 
någet uden at kredsene er hørt. DET TAGER  
FOR LANG TID AT BESLUTTE ÆNDRINGER. 

• Nej 
• nej 
• nej 
• Keep it simple. Tror det er lidt for 

avanceret. Mange jægere er ikke IT nørder 
og magter ikke hjemmesider, Apps, FB mm. 

• nej 
• Nej 
• Minimere snobberiet... 
• Jæger skal huske hvordan man gør, med 

bygning SF fælder, tårne, skjul, 
fasanopdræt ænder vildtpleje 
våbenvedligeholdelse mmm 
App skal udvikles og promoveres 

• Ingen forslag 
• Mere læsestof fra udlandet 

 
APP bør videreudvikles... 

• nej 
• Fasthold endelig quiz/jagtprøve delen, fra 

den gamle App. Mere aktivitet i 
markedspladsen. Mulighed for et forum, 
hvor alle aspekter af jagt kan diskuteres. 
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Evt. Mentorordning hvor erfarne jægere 
kan "parres" med nyjægeren. 

• ingen 
• Jeg prøvede at afmælde bladet, men kunne 

ikke finde ud af det 
• Nej 
• Gerne mere om hunde ikke kun stående 

hunde 
• Jeg synes der er alt for mange annoncer i 

bladet. 
• nej 
• Nej 
• Nej 
• nej. 
• Nej 
• ikke på nuværende 
• Det ved jeg ikke 
• Nej 
• Lidt mere hundestof 
• Opdatering af hjemmeside og specielt kreds 

sider 
• Til jæger app, kunne man måske inkludere 

oversigt over områder på 
farvandsterritoriet hvor grænserne for 
færdsel, motorbådsjagt og jagt u. Motor er 
vist. Gerne med gps input til kortet. 

• næh 
• Nej 
• Nej 
• Der kunne godt gøres mere for at synliggøre 

tilbud til kursuser og arrangementer. 
• Jeg synes der skal mere fokus i Jæger 

artikler på den forskning der bliver lavet, 
samt terræn pleje. 

• Vi skal have vores eget interaktive kort 
over totale fredninger på søterritoriet i 
Danmark. 

• nej 
• gør Jæger elektronisk 
• nej 
• Nej 
• nej 
• Få helt styr på reglerne for jagt på 

fisketerritoriet og brug dem så i appen 
• I en alder af 76 er det gamle der hænger 

bedst ved. 
• Mere om jagtrejser 
• Drop Jæger som blad 
• Nej 
• Nope 
• N.N. 
• nej 
• Nej 
• Ikke pt. 

• App'en syntes jeg nogle gange har funktions 
problemer (i.e. hente vejret osv) 
 
Det er sjældent 

• Hvor mange timer bruger du årligt på 
regulering af skadevoldende vildt fordelt 
på: 
skarv 

• Nej 
• se tidligere kommentar 
• Nej 
• Ikke umiddelbart 
• nej 
• Nej 
• nej 
• Det kan gøres mere tiltrækkende for både 

eksisterende og potentielt nye medlemmer. 
Eks. Via generel info, sæsonaktuelle 
nyheder, tilbud til natur interesserede. 

• Nej 
• Hjemmesiden skal være nemmere at finde 

rundt i. 
• Nej 
• nej 
• Drop reklamer fra billige og ikke jagt 

relateret firmaer. f.eks. Biltema. De aner 
intet om jagt og har kun til formål at tjene 
penge. Brug dem som kan understøtte 
jagten med råd og vejledning. 
Brug mere energi på dansk jagt og lav et 
magasin for dem som bruger deres energi i 
udlandet. 

• det er vigtigt at den platform de lokale 
jagtforeningens hjemmesider afvikles på 
opdaters 

• Nej. 
• nej 
• Som riffeljæger tænker jeg, at dj skal være 

opdateret på nabolandenes jagtlovgivning 
(Der er mange Danske jægere i f.eks. 
sverige) 

• ingen indtil videre 
• nej 
• Bedre salgs side/muligheder privat 
• At man nemt kan af- og genbestille numre 

af Jæger, da der er perioder, hvor man har 
for travlt til at læse bladet. 

• Søgning i “jæger” bladene på nettet.  
Jeg leder ofte efter noget specifikt. 

• Djs app kunne udvides med funktioner til 
understøttelse af praktisk jagt afvikling. 
Hvorfor skal jægerforbundets medlemmer 
betale for jagtapps som Wehunt. 
Funktionerne i disse er en naturlig 
udvidelse af medlems App'en. 
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Denne udvidelse skal selvfølgelig kun være 
tilgængelig for medlemmer.  
 
Aktive geobaserede jagttider er en rigtig 
god ide. Behold endelig den udvidelse. 

• Appen bør udvikles til at understøtte 
foreninger samt konsortier - invitation til 
jagter m tilmelding og hund, booking af 
pursch, opslag m billeder og beskeder samt 
interne nyheder. Samarbejde med wehunt 
er dog fint og kan evt udvides med pursch 
booking osv 

• Nej 
• vil tjekke appén ud. 
• Markedspladsen  

Laves mere som dba så man kan søge 
• Nej 
• Nej 
• Nej 
• Jæger burde kun være i et blad. Kun man 

ikke bare sætte de tykke og tynde sider 
sammen. Det må da være billigere. 

• Nej 
• Jeg kunne godt tænke mig flere tests i 

Jæger hvor man tester optik, våben, etc. 
• Nej. Jeg vidste ikke der var en app, men 

som sagt med små børn er det begrænset 
hvor meget jeg får læst i jæger 

• Nej 
• Nej det virker fint 
• Nej 
• Ikke pt 
• Drop magasinet og udvikl appen. 
• Hvad angår facebook så burde jeg se opslag 

fra DJ dagligt. Om det er annoncebetalt 
opslag om jagthornsblæsning på Thy eller 
en konkurrence om at vinde X kr til en lokal 
jagtbutik er irrelevant, I skal ses mere på 
facebook. Desuden stiger antallet af unge 
jægere enormt, dem skal I holde fast i ved 
at “spamme” facebook så I bliver set 
oftere. 

• App - gerne at kunne se jagttider generelt 
og ikke kun hvor man er lige pt 

• Ingen 
• Mere brugervenlig app. 
• ikke pt. 
• nej 
• - Drop medlemsbladet og spar penge der. 
• Ingen 
• Mere oplysning om hvor judas mårhunde er 

udsat 
• mere til app, tak 
• Nej 

• Den gamle APP, der forsvinder til Nytår, 
har jeg anvendt Jagthorn signal i flæng. 
Den kan jeg ikke finde i den nye App? 

• Strukturen på hjemmesiden er ulogisk. De 
lokale sider opdateres for sjældent. 

• App'en skal være mere stabil. Jeg har 
oplevet udfald 

• Nope 
• En nem oversigt over jagttiderne på alle 

dyr med jagttider 
• Jeg mener, der er for megen vægt på 

trofæjagt. Oplevelsen ved at være i 
naturen, være en del af naturen, falde ind i 
den, kunne komme tæt på på vildtet og 
lære af, undres over det og at have en god 
oplevelse - også uden at skyde et trofæ 
mangler. 

• Nej 
• Jeg har lige hentet app'en, så jeg må give 

min mening næste år :) 
• Nej. 
• . 
• Infomations på mail om at online magasin 

er udgivet 
• Hjemmesiden er håbløs, uinteressant og 

umulig at finde rundt i. 
Nyhedsbrevene, starter altid med " Nu 
falder bladene af træerne" eller "Nu 
springer bøgen ud" og andre "interessante" 
budskaber, og når men gør redaktionen 
opmærksom på det, bliver de sure, og 
skriver nedsættende emails 

• Umiddelbart ikke 
• for ændret due jagten til 1-9  og sæt det 

på forsiden 
• Drop historier fra udlandet. I annoncere 

kun for store/dyre våben riffel og hagl 
mærker. Hvorfor ser vi aldrig en annonce 
har en bueleverandør. 

• Nej 
• Nej 
• Nej 
• Kan ikke få app til at virke. derfor. 
• Nej ikke rigtigt 
• Fortsæt det gode arbejde 
• ingen 
• Ikke p.t. 
• Ikke umiddelbart. 
• Flere undervisningsvideoer eller link til 

youtube kanaler hvor man kan finde "how 
to" video'er og info-videoer. Jeg ved der 
findes noget og har anvendt det, men 
kunne godt bruge mere eller en bedre 
måde at gøre det synligt på 

• Nej 
• Bibehold app'en og sørg for at den er ajour 
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• Nej. 
• Gps bestemt “ hvad må skydes idag” i app. 
• Ja.. lad andre end 2-3 skrive 

jagtberetninger.. De er ikke kompetente til 
at vidergive de rigtige jagtlige erfaringer.. 
De er vel i realiteten redaktørens små 
ludere.. Der er ikke reel jæger i lindy og 
Co. 
En utrolig skam i bringer over jagten ved 
kun at lade de 2-3 jagtludere komme til 
orde 

• Nej 
• Lav Jæger digitalt så den kan læses på 

ipad. Det sparer nok miljøet for en det. Vi 
får 2 Jæger magasiner da min hustru også 
er medlem af en jagtforening. Det er et 
ressourcespild, og bladet er jo smidt ud 
efter en måned. 

• Nej 
• ja, tal den lille jægers sag 
• Jeg synes at salgs funktion på app’en er en 

god ide, som dog mangler lidt udvikling 
endnu 

• Jeg bruger det ikke så meget mest 
jagttiderne 

• Jeg syntes at vi skal fokusere på jagtpolitik. 
App jæger osv er udmærket 

• nej 
• Vvv 
• Mere våbenstof! Bladet har ikke rigtigt 

været på toppen siden salige redaktør 
Perto lagde pennen. Thorsten Wegners 
artikler var også formidable. 

• nej 
• Det burde være nemmere, at tilgå Lokale 

jagttider på jeres App, og få et overblik 
over de enkelte arters lokal fredning. 

• nej 
• Egentlig ikke 
• Mindre reklamer 
• Jeg synes, at der kunne være mere fokus 

på hjælp-til-selvhjælp for nyjægere. 
Jeg fik mit jagttegn sidste år, og har svært 
ved at komme afsted på jagt. Så nogle gode 
fifs til, hvordan man rigtigt kommer igang 
kunne være fedt. 
Eller måske endda annoncering af jagter, 
som man kan tilmelde sig (bliver nok 
svært). 
 
Man kunne også forestille sig, at Danmarks 
Jægerforbund laver en kampagne eller bare 
fokuserede på, at etablerede jagter kunne 
få noget positivt ud af at tage nyjægere 
med på diverse jagter. 

• Nej 

• Gerne mere distribution til den almindelig 
dansker om hvad jeg er, regulering, 
træning, madlavning - så der kommer et 
differentieret billede på jægere. Lars 
Thune er fremragende når han fortæller 

• nej det har jegikke 
• nej 
• ingen 
• Hjemmesiden er rodet 

App leverer ikke noget man ikke allerede 
finder mange steder, der var da mere i den 
gamle. Hvad med jagtplanlægning måske 
med invitationer, log over hundetræning, 
standard parole, oplægning af 
vildtparaden, vildtpleje kalender og log, 
konsortie budget osv. 

• nej 
• Nej 
• Nej 
• Der er OK 
• Fix appen - den crasher hele tiden på 

salgssiden 
• nej 
• Nej 
• Nej 
• Ingen 
• En kortoversigt med jagt til salg eller leje. 
• nej 
• nej egentlig ikke. 
• nej 
• Nej 
• nej 
• Nej 
• Nej 
• nej 
• ? 
• Ikke pt 
• Der burde være en app, hvor man logger på 

når man er på regulering efter invasive 
arter. Denne ville vise hvem der er på 
regulering efter mørkets frembrud, og 
hvilke områder, de er placeret i. Appen 
ville ligeledes kunne bruges til at registrere 
timeforbrug, samt hvilke områder der giver 
bedste resultater (Antal dyr pr brugt time) 
Appen ville måske også gøre at, man kunne 
få tilladelse til montering af natsigte på 
riffel. Det kunne evnt virke således. 
1. få div tilladelser til baitpladser mm. 
2. tænd app når sigtemiddel monteres på 
riffel/pakkes i bilen. 
3. nu kan politi mm se placering på riffel 
samt skytten via appen, og dette kan evnt 
kontrolleres. 
4. Når man ankommer til hjemadressen 
slukkes appen. 
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• tænk på at alle ikke er it nørder. 
• Syntes den nye opdaterede app er super 

god. 
• Der må ikke komme flere annoncer i 

bladet, så kommer det for meget til at 
ligne Jagt Vildt og Våben og det gratis 
Jagtmagasin på nettet. 

• Formanden bør skabe sig et større netværk 
blandt de ledende politikere og dermed 
komme oftere i medierne, så vores grønne 
og ansvarlige politik bliver hørt. 

• Kort nyhedsbrev med overskrifter (ala 
recordere.dk), hvor man kan dykke ned i 
relevant information.  
Drop bladet - eller gør det mere relevant. 

• Nej 
• Nej 
• App til indberetning af vildtudbytte med 

indbygget mulighed for samtidig at føre 
privat jagtjournal. 
App til elektronisk indsendelse af billeder 
af vinger til vinge indsamling 

• - 
• Måske er jeg en gammel mand  

Hvor min teknik stoppet med sms & i mali  
Brug penge på natur oprettelse 

• Nej. 
• nej 
• Appen trænger til nyt liv. 
• nej 
• nej 
• Nej 
• nej 
• På nettet med det 
• Nej. Jeg synes I gør det meget godt.  

Jeg læser mest hovedbladet. Det tynde 
medlemsblad er ikke så interessant, så 
længe man ikke er engageret lokalt. I 
stedet for at lave bladet, så kunne man 
tilgå den online. 
Dem der vil læse bladet finder det sikkert 
alligevel på medlemssiden, hvis de gider 
læse det. 

• Nej, ikke p.t. 
• Nej 
• nej 
• Vedr. aap, website og sociale medier - gør 

det simpelt, overskueligt og enkelt at 
benytte, så det er let at anvende og finde 
rundt i(bl.a.ude på reviret!)  ...og 
naturligvis i særlig grad med 
lettilgængelige og anvendelige brugerflader 
for ikke-superbrugere af IT og sociale 
medier! 

• nej 
• Luk ikke appen 

• I må gerne annoncere lidt mere med køb og 
salg sektionen i appen. Det bliver sværere 
og sværere at få lov at sælge sine våben via 
eks. facebook og den blå avis, så det kunne 
være et fantastisk værktøj til at købe og 
sælge sit grej når man har lyst til at skifte 
det ud. 

• nej 
• Jeg kunne tænke mig at appen var delt i en 

del med de almene orienterende 
informationer. Såsom "magasiner", 
"nyheder" osv. 
Samt en del der omhandler den aktive del 
på jagten, det ku være "Schweiss register", 
jagttider, kort over revier og placering ag 
skydetårn osv. 

• App kunne udbygges mere 
• Facebook side på kreds niveau 
• Nej jeg bruger dem ikke 
• nej 
• Nej 
• nej 
• Undlad venligst at bruge penge og tid på 

Facebook, apps, m.v. 
Koncentrer jer om jeres kerneopgaver. 

• nej 
• Flere produktomtaler og -tests. 
• Nej 
• Så længe DJ nedgører ildsjæle, er der 

ingen videreudvikling for jægerne 
• Nej 
• Lad vær med at over emballager bladet. 
• Hold det simpelt! 
• Nej 
• Kunne tænke mig mere hundestof 
• mangler en afstandsmåler i appen. Findes i 

mange andre, men var rart man ikke 
behøvede andre 

• Ingen 
• Ingen PT 
• Nej 
• I har virkeligt opppet jer med jeres APP, 

især jagttider delen er god. 
Markedspladsen er ikke optimal, den er 
inddelt efter kredse, skift dog til regioner 
eller landsdele. Vis gerne postnummer og 
pris på billedet på forsiden af 
markedspladsen 

• Ingen app, ingen sociale medier, færre 
annoncer og ligegyldige reklamer, slankere 
organisation 

• Flere videoer om gør det selv, gode ideer 
til hunde og gør vejr app betydelig bedre, 
samt information politik 

• Den god som den er  
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• En brugbar afstandsmåler i appen kunne 
være et godt hjælpemiddel for jægere - 
som ellers kan "gå ned på udstyret" ;) 

• Afstandsmåler i appen 
• DJ skal fokusere på at være brede i sin 

formidling. 
artikler om store udenlandske jagt 
oplevelser er udenfor mange danske jægers 
rækkevidde 

• Til appen. At man kunne ha et kort over sit 
revir med  
Foder marker, tønder, sliksten, baitplads, 
stiger, kameraer, live opdatering af ens 
lokation på revideret så ander kan se hvor 
man er, makeringer af skudt vildt muligvis 
med billed dokumentation som man kan 
dele internt i sit konsortie eller forening.   
Lidt ligesom (wehunt) 

• I gemmer lokalstoffet og det nære væk i et 
billigt tillæg til JÆGER, som ingen læser, 
men hvor man kan sige fra redaktionens 
side: "Jamen vi dækker sandelig det 
lokale". Der burde være ET BLAD, resten 
kan idag komme på hjemmesiden. 

• nej 
• Jeg kunne rigtigt godt tænke mig, at mit 

jagttegn, kunne ligge digitalt på min 
telefon:) 

• Jeg bruger mest hjemmesiden 
• Ville ønske det på hjemmesiden var en let 

og overskuelig sektion hvor man kan finde 
alle de interessante artikler fra Jæger.. 

• Skab mere overblik. 
Skemaer der viser typer af våben og 
ammunition og hvad man kan og må skyde 
disse. 
Skemaer over planter gode og dårlige i 
vildtpleje  og biodiversitets sammenhæng.. 
Mere info om håndtering af nedlagt vildt. 

• Nej 
• Nej. 
• Skydetårns oversigt på ens jagt så man kan 

se om det er optaget el fri.. 
• At der altid er tlf. Nr ved salgsannoncer 
• Hjemmesiden kan være ret svær at 

navigere rundt i. Kurser jeg har været på, 
hvor slides skal lægges ud efterfølgende - 
dem kan jeg aldrig finde ? 
Vedr skydebaner, så er det afsindig 
besværligt at man skal ind på hver enkelt 
skydebanes side for at se hvornår de har 
åbent. Jeg har brug hvor et kort hvor jeg 
kan se, hvilke skydebaner der har åbent om 
tirsdagen i august til eksempel. Så en 
oversigt over hvilken baner der har åbent 
mandag, tirsdag, onsdag osv og hvor de 
ligger rent geografisk på et kort ville være 

en afsindig stor hjælp. 
Jeg bruger stort set ikke Jæger - ville 
heller være foruden det og at de penge 
kunne bruges på noget andet. 

• Nej 
• Jeg syntes at trykkvaliteten er for 

svingende  
Det gælder både farveføring og papir 
(Er selv grafisk uddannet) 

• Lav app, så man kan have sine jagt 
kammerater i kort vindue, og kan bruge 
den til afstandsbedømmelse. samt se 
kammerater om det er på jagten. brug gps 
til at opdatere hvilkne dyr som må skydes 
der hvor man står. 

• Nej 
• Nej 
• Jeg få i 2 regi problemer med 

jagthornsundervisning og manglende noder 
i Jæger APPen. Håber det bliver løst 
snarest! 

• Savner flere deciderede jagtfortællinger 
• nej 
• nej 
• Flere videoer. Instagram side, 
• Hvis 
• Nej 
• Synes faktisk I gør det godt 
• Synes det fungerer godt (når man lige har 

sat sig ind i app'en 
• Flere vildtopskrifter 
• ? 
• Jæger er for mig det vigtigste medie 
• Flere beskrivelser af våben under 8000,- og 

forslag til billig jagt 
• Nej 
• Nej 
• Mere konkrete forslag til hvordan man gør. 

F.eks. "Sådan bygger du en rævefælde". 
"Sådan fanger du mårhund i fælde". Osv. 

• IKKE PT. 
• Nej. 
• ingen 
• Skrot jæger. 

Få Appen I gear. 
• Man skal kunne tage en jagtprøve i appen 
• Jeg synes, det går glimrende, som det går 

nu. Godt arbejde. 
• nej 
• Nej 
• ingen 
• ingen reklamer .ved godt det give gode 

penger 
• På appen kunne man lave en illustration af 

hvor hjerte lunge sidder anatomisk på de 
vildt arter der skydes med riffel 
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• nej 
• Ved ikke! 
• Ingen 
• Nej 
• Har diskuteret dette med DJ. Synes den 

gamle app var meget bedre da den ikke 
krævede net forbindelse. Er iøvrigt også 
utilfreds med at en App jeg har betalt for 
bare bliver lukket 

• App’en skal kunne bruges offline. 
 
Grafisk opstilling med jagttider i kalender 
vil være meget overskuelig. 

• - 
• Nej 
• Hav jagt journal i app 
• Så mgt international vildtforskning i bladet 

som muligt 
• Nej 
• Jeg er glad for, at I efter meget langt tilløb 

fik lavet en app, hvor man kan læse Jæger. 
Jeg vil foreslå, at man får mulighed for at 
afmelde det fysiske blad, således, at man 
kun læser det elektronisk. Det sparer I 
omkostninger ved, og samtidig bliver 
miljøet skånet ved at bladet ikke skal fysisk 
produceres, forsendes og bortskaffes. 

• nej 
• Nej 
• Nej 
• Jeg synes det er fint som det er. 
• nej 
• nej 
• App'en er ny installeret derfor ikke rigtig 

taget i brug endnu 
• Lav en laver medlems pris for 

førtidspensionister 
• Vildt indberetning på app 
• Nej 
• Lav alt nyt på DJ hjemmesider nedlæg 

bladet vi kan læse nyhederne på 
hjemmesiden herved spares der miljø 
såsom papir og plastik  
Og der spares kr så kan medlemskabet 
nedsættes til feks kr 500 årligt  
reklame indtægterne får Jæger jo ved at 
der så reklameres mere via nettet 

• Nej 
• Drop jæger og brug app’en fremadrettet 
• Aktiviteter og historier i kredsene  på 

app,en 
Samt resultater for skydning og hund 

• Det går fremad, men desværre er 
jægerappen blevet overhalet af andre 
tilsvarende apps, fordi, det tog for langt tid 
at få appen op at stå. 

• I den gamle app kunne man lytte til jagt 
horn signaler samt lige genopfriske noden. 
Var glad for denne mulighed. 

• Der skal arbejdes kraftig på at gå få 
almanakken til at virke både på 
hjemmeside og app 

• Ikke rigtig, synes jeg bliver godt orienteret 
så jeg kan snakke med blandt jægere. 

• Savner enormt meget at man laver podcasts 
og Youtube film, da det er meget nemmere 
at se og høre end at skulle sidde med et 
magasin. Det er sikkert også billigere.  
Det ender med at DJ magasinet drejer 
nøglen om fordi I ikke følger med på bølgen 
her i 2019 og fremover. 

• Nej. 
• Ja masser , jeg har været på Dianas stier i 

66 år , der er masser at fortælle 
• Bladet Jæger, burde gå mere ud på 

jagterne og være lidt mere kritisk og skabe 
debat. Der bør tages fat i moral begreber 
som f.eks. at spare de små trofæer, "skyde 
den før naboen", og det få mere fokus på 
jagten og råvaren. Skrift kokken ud - han er 
langt væk fra det moderne køkken og for så 
vidt også det gammeldags vildtkøkken. 
Unge jægere er langt mere bevidst om mad 
og anvendelsen af råvarer end generationen 
35+ som idag er present. Der skal mere 
fokus på hvad der f.eks er gældende i vores 
nordiske nabolande, da mange danskere 
ofte er på jagt eller har jagt udenfor DK. 
Hvilke krav stilles der til riffeljagten idag? 
Er det rimeligt at en person som skal til 
læge for at få fornyet kørekort ikke 
samtidig skal vurderes egnet til at bære 
våben? Lav artikler som er rettet mod den 
store gruppe "ældre" nyjægere som 
(desværre) tager jagttegn på weekend 
kursus. Brug f.eks. pensionerede 
herregårdsskytter til at fortælle om 
hvordan man begår sig. 

• App trænger til en revurdering. Alt for lidt 
funktionalitet. 

• App bliver bedre. Bliv ved med at satse på 
den med ny funktionalitet til understøttelse 
af praktisk jagt. 

• Spar papirbladet til alle der ikke absolut 
efterspørger det ( de gamle hønisser) 

• nej 
• Der kunne godt være en jagtjournal 

tilknyttet. Her skulle man så kunne indtaste 
hver jagtdags nedlagte vildt ind. 
Når jagtåret var gået skulle kune  sit 
vildtudbytte. 

• App'en virker langsom og datatung I forhold 
til andre jagt-app´s. Vejrdata fungere ikke 
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rigtig. Se på andre app's og bliv inspireret 
til noget der virker. 

• Nej 
• nej 
• jeg er ikke så stærk i det med app på 

mobiltlf, men helt klart noget jeg vil og 
skal sætte mig ind i, det er jo altid godt 
hvis der er en uenighed om noget og man så 
kan slå det op. det der mangler er en 
afstandsmåler app  på jeres hjemmeside, 
der er mange der bruger en fra en Golf 
hjemmeside. 

• udbyg app 
• Lettere adgang til jagthorn delen 
• Mere på sociale medier og til ikke jæger om 

hvad vi laver og ikke bare skyder 
• Jagtriffel som i det gamle app istedet for at 

den åbner i browser 
• Nej 
• Nej 
• Færre artikler om jagt på eksotiske arter I 

udlandet. Færre artikler om eksotiske 
kalibre (f.eks. 45-70!) og test af meget dyre 
våben for feinschmeckere.  
Gerne mere indlandsstof og artikler om, 
hvordan man får mere ud af og success på 
sin jagt. 
Test af haglpatroner. 
Artikler omkring fældefangst og regulering. 

• Jeg savner de lokale jagttider på kron- og 
dåvildt i jagtappen 

• Mere fokus på jægerens omdømme 
Mere fokus på hele naturen, ikke bare den 
jagtrelaterede natur 

• ? 
• Nej 
• Nej 
• nej 
• Næ 
• Nej 
• nej 
• nej 
• Ingen forslag 
• 0 
• App skal være bedre, man kan ikke altid 

oploade bladet, og det er også svært at 
finde gamle eller relavante artikler, man 
har læst tidligere som man gerne vil lære 
igen. Der kunne også godt være en 
database med nyttige oplysninger om f. Eks 
anbefalet hagl-størrelse til vildt, skud 
afstande, vind og vejrforhold, og lignende. 

• Lang historie. Sender til Joan 
• Nejj 
• Podcasts med undervisning/ videns deling, 

oplæsning af jæger. 

 
Flere Youtube videoer, og lidt bedre system 
i dem. 
Meget gerne film med vildt og natur pleje 
mdr for mdr året igennem. 
Og idéer til plantning/såning for vildet for 
den lille jagt lejer, ikke kun for de store 
steder hvor der er nok jord og penge. 

• Nej 
• Man kunne godt bruge lidt mindre fint papir 

til trykning af jæger, og derved spare 
penge. 

• Nej 
• Nej 
• Nej 
• Jeg har det rigtig svært med Jæger, ofte 

ligger den uåbnet i månedsvis, for derefter 
at blive smidt ud. Der var en gang jeg læste 
hvert nummer og stort set alle artikler. Jeg 
skal ikke kunne sige om det er fordi bladet 
er blevet ringere eller det bare er at jeg 
generelt er blevet træt af Jægerforbundets 
selvforherligende retorik generelt. 

• app.  afstandsmåler på et live kort så man 
kan se hvor langt der er fra ens plasering og 
ud til feks. en bakke 

• nej 
• Jeg finder tit billeder/opslag fra ting som 

allerede har fundet sted, og som jeg synes 
virker interessant, men ikke fik mulighed 
for at deltage til grundet manglende 
markedsføring omkring arrangementet. 

• Nej 
• nej 
• Der kan hentes inspiration fra nogle af de 

andre app’s. Det går jeg ud fra man 
allerede er opmærksom på ;) 

• Nej 
• Kunne tænke mig at DJ var mere synlig i 

dagspressen, man læser her om alle mulige 
foreningers virke, men DJ er fuldstændig 
usynlig her, tror at det kan være positivt 
for medlemstilgangen, hvis DJ kunne 
indrykke nogle spændende artikler her. 

• nej 
• jeg syntes at den er ok 
• X 
• Kontakten fra DJs medier til foreningerne 

er katastrofal dårlig 
• Nej 
• Hjemmesiden trænger til en modernisering. 

Den mangler i høj grad brugervenlighed. 
• Salg af våben, salg Af hunde på en nem og 

god måde er en vigtig del af alle jægeres 
interessen. Da man ikke kan bruge fb kunne 
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det være meget relevant. Der er lidt for 
omstændigt som det er nu 

• Nej 
• I appen burde der være flere muligheder. 

f.eks. ved annoncer hvorfor er der ikke 
bedre billede i fuld størrelse og komplette 
kontaktoplysninger ? samt obligatorisk 
postnummer og by i annoncen. det burde 
være seriøst som guloggratis eller dba.dk 
Appen har envidere været nede en hel del 
gange så man ikke kan logge ind og alt skal 
indtastes igen. Det bør kunne være bedre. 
Ofte er det i ferier eller weekends. 

• Bryder mig ikke om at lederen overhovedet 
blander sig i landspolitik og specielt ikke op 
til et valg, er ikke int med formandens 
meninger overhovedet 

• nej 
• Synes i skal arbejde videre med at udvikle 

appen - det den jæger har med i lommen 
og det nemt at overskue 

• Vil gerne bruge jagtapp men den virker så 
dårlig. 

• nej 
• Hvis skydebanerne kunne ses på kort og har 

opdateret åbningstid vil det spare meget af 
tid for dem, der vil gerne se hvor de findes 
og hvis de er åbne. 
Det vil måske giver bedre lyst til at kom ud 
og træne for dem som virkelig har brug for 
det. 
Den jæger app mangler lidt at set sig 
sammen med ny jæger gruppen. De 
fremtidens jæger kommer til at bruge den 
app mere and de ældre jæger. Derfor vil 
det ikke være uklogt at stile mere ind på 
de unge og vores fremtider jægere. 

• Ja hæv annoncepriser. Jeg mener der er for 
mange reklamer og annoncørsposorerede 
artikler. Så kontingent ikke stiger stort set 
årligt 

• Nej 
• nej 
• nej 
• Ja, kommuniker ud til befolkningen ved at 

blive mere markant i debatter der bringes i 
fx TV, Radio og Aviser. Brug i den 
forbindelse interne fagpersoner,så som 
dyrlæger, biologer og forskere.  
 
Det er ikke nok at være tilstede på 
landsmødet...  
 
Ide: Udnyt tilstedeværelsen på fx 
dyreskuer, hvor vi roligt kan tillade os at 
prale med fakta i stil med: "Viste du at 
danske jægere årligt planter xx træer til 

gavn for naturen, viste du at jægerne via 
jagttegns midlerne årligt bidrager til at 
sikre at der graves xx antal søer i danmark 
til gavn for naturen" 

• nej 
• Ingen forslag 
• Sol kalender og jagttider baseret på tlf 

pladsering og dato 
• nej 
• Når nyheder dukker op. 
• jæger bliver digital 
• App jæger synes jeg er super - bliv ved med 

at gøre den bedre - jagttider f.eks. Den er 
super - anbefaler jæger til alle. 
Facebook er jo der hurtigste medie man 
kan få fortsæt. 
Bladet jæger - hellere artikler fra DK en fra 
udlandet 

• Jeg har skrevet det før - køb flere 
veldokumenterede artikler i udlandet, få 
dem oversat..... eks. test af div. våben, 
diskussion om kalibre m.m. 

• Mere info. om dagsjagter og jagt i vores 
nabo lande 

• Mere nyt på hjemmeside. 
• Flere undervisende artikler 
• ikke mit område 
• Nej 
• nej 
• Nej 
• nej 
• nej 
• Nej 
• Pas 
• Der har været et par historiske artikler i 

jæger, bl.a. om patruljering og jægerliv i 
østgrønland under 2. verdenskrig. Meget 
interessant som også andre af mine 
jagtkammerater havde læst. Gerne flere 
historiske artikler om jagt og tilknyttede 
emner. 
 
Gerne artikler om, hvordan jagt og 
ejendomsrettigheder i Afrika er med til at 
sikre dyrelivet. Fx er der i Sydafrika en 
betydelig lokal indsats for gode 
dyrebestande pga. jagt. Det samme emne 
er gældende i DK. 
 
Lidt mere om jagtpolitik. 
 
Fortsæt og udbyg artikler om terrænpleje. 
 
App er god til jagttider. Fin service. 

• ja at info primært tilgåes elektronisk så der 
spares på trykning og porto og dermed 
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billigere kontingent og/eller mere godt 
arbejde for vildt og natur. 

• I tilgodeser de mere velhavende med jeres 
artikler, rejser og udstyr. 
Vi er flere der ikke har råd til at give 20-
30000 kr for et gevær/riffel. 
Test de gerne de lidt billigere ting 

• Ærlighed 
• Kun til Appen kunne ønske mig jagtjournal 

også med billeder 
• Man burde kunne pinne sin faste lokation 

hvor man går på andejagt for at få mest 
præcis slydetid, i stedet for at den tager ud 
fra byen (android) 

• Hjemmesiden er blevet bedre, men det er 
stadig alt for omstændigt at finde 
oplysninger.  Søgefeltet/funktionen må 
kunne udvides. 

• Lave flere instruktionsvideoer, 
hundetræning, sætte lokkefugle alle typer 
også strandjagt, lave vildtager, lave 
hochsitz, opdræt af fasaner/agerhøns fra 
æg til udsætning. Det er mange gange for 
svært at forstå alt teksten i bladet Jæger. 
Meget tung læsning nogle gange. Det vil 
være meget bedre med flere videoer og 
mindre tekst i bladet. Video om regler jagt 
i Tyskland, Sverige m.fl. lande. 
 
Strand og havjagt med på app. Gerne med 
fredningszoner. 
Appen mangler at man stadig kan tilgå 
komplet jagttider, hvis man ønsker det. 
 
Hjælp til opsætning af vildtkamera. 
Tænker der er mange som bøvler med 
dette. 
 
Lokal kontakt til mårhunde gruppe. Som 
man kan kontakte Schweisshunde 
registeret. Så der flere steder lokalt kan 
lærer af andres erfaringer. 

• nej 
• Ne 
• ingen 
• Nej 
• Jeg mener at Formanden for Dansk 

jægerforbund skal besøge flere jagt 
foreninger, 
for at komme i dialog, og hvad der bevæger 
sig ude blandt medlemmerne. 

• nej 
• Nej 
• Nej 
• Mere klar politisk tilstedeværelse på de 

sociale medier 
• Nej 

• Mere Hverdagsjagt  Der er NOK for meget 
om store jagter og store afskydninger. 
Det kan nemt komme til at virke for 
"Snoppet" i en del af artiklerne. 

• Nej 
• Der burde være lidt flere artikler fra jagt i 

Danmark og mindre fra udlandet. Og så lidt 
flere artikler som henvender sig direkte til 
nye jægere. De skal føle sige velkommen og 
skal ikke få opfattelsen at det kun er ok jo 
større jo bedre. Pas på med at prale om 
hvor langt et skud har været - kom med 
bedre forklaringer. 

• Nej 
• Nej 
• Bedre søgning på hjemmeside 
• Nej. 
• Formanden skal fortsætte med at 

informere om hans dagligdag og arbejde, 
spændende at følge med i på facebook.  
Hjemmesiden kan godt forbedres lidt, det 
er svært at finde frem til det rigtige 
arrangement, fx jagtfeltskydning og de 
datoer det afholdes i hver kreds. 

• Har problemer med ar få det fulde udbytte 
af jæger app, især vedr lokale jagttider. så 
jeg kan ikke vurdere kvaliteten af dette. 

• nej 
• nej 
• Så længe at det er nemt og håndtere er jeg 

godt tilfreds 
• Nej. 
• nej 
• nej 
• Nej 
• nej 
• - 
• Nej 
• Hjemmesiden er tung at arbejde med, og 

langsom at "bladre"i 
• Det er vigtigt når der kommer nye jagt 

signaler, at disse findes samtidig som 
lydfiler i appen. Der er kun ganske få 
jagthornsblæser, der kan noder, men lyttes 
der til lydfilen samtidig med noderne, giver 
det større kendskab til noder. Kun ganske 
få ønsker nodeundervisning 

• nej 
• Nej 
• Spar pengene og brug dem på at forbedre 

jagten og fastholde jagtiderne. Brug penge 
på jagtpolitik og forstærkelse af jægernes 
stemme i EU og DK. Kampen om at holde 
ulvebestanden så lille som muligt, samt 
bekæmpelse af mårhunde. 
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• Gør det mere levende og aktuelt, det er 
kedeligt og gråt. Irriterende og pinligt at 
Netnatur.dk laver bedre nyhedsmails end i 
gør. 

• No 
• Men bør oprette brugere der kan bidrage til 

debat på SoMe (F.x. DJ Jagtpolitisk 
ansvarlig). Man skal ikke rode sig ud i 
mudderkast, men bringe fakta når en debat 
er ved at køre af sporet grundet uvidenhed. 
Det er en alt for stor trussel at debatter 
kører af sport på et forkert grundlag. Som 
jagttegnslærer blander jeg mig nogle i en 
håbløs debat, men når først lovparagraffer 
og facts kommer på bordet kommer der 
fatisk styr på en ellers håbløs debat. 

• Nej 
• nej 
• Er ikke kommet igang en nu med app 
• opdag nye skribenter til Jæger, det er lidt 

de samme som i kører med 
• nej 
• nej 
• Ligesom Schweiss hundeføre kan findes på 

app. 
Bør jeg også kunne finde Mårhunde 
regulerings jægere på App 

• Ingen forslag 
• Fokuser på Jæger, Facebook og 

hjemmesiden. 
App er ok, men jeg har personligt intet at 
bruge den til. 

• Er meget i England med arbejde, derfor har 
jeg et rimelig kendskab til de engelske 
magasiner, sammenlignet med disse 
magasiner er JÆGER en tynd kom the, 
forstår godt markedet er større, personligt 
er jeg villig til at undvære den fysiske 
JÆGER hvis jeg kunne få et bedre medie 
jeg kunne læse elektronisk 

• nej 
• Nej 
• Mere stof om hagljagt 
• Ikke noget i øjeblikket 
• nej 
• nej 
• Jagthorn 
• Nej 
• Ikke pt. 
• nej 
• Youtube kanal med nyheder, tips&tricks 

etc.  
De kan snildt deles på sociale medier.  
 
Sponsorede nyheder til de egne, hvor det 
måtte være relevant.  

 
Brug evt. bloggere til at nå bredere ud 
digitalt. 

• Mulighed for at sælge våben andre steder 
end i appen. 

• Nemmere at finde rundt på hjemmesiden 
• Nej 
• Ingen forslag. 
• nej 
• Flere jagt artikler/fortællinger 
• Nej 
• Nej 
• Tænker at man redaktionelt bør have fokus 

på de kvindelige jægere - indholdet er 
fortsat en smule "støvet" og konservativt. 

• Der hvor man kan aflæse hvad der må 
skydes aktuelt ville det værart Tkunne 
indstille en fremadrettet dato for at 

• For det første er det ret ofte, at der er et 
eller andet til hinder for at man kan 
komme ind på siden, det er vist almindeligt 
inden for den branche!! 
Ind i mellem synes jeg " Jæger" virker 
rodet. Hvorfor sætter man eksempis ikke 
naturstof stoffet sammen så man får en 
helhed. Ofte kan man finde det 2 -3 steder 
spredt ud over bladet. 
 Det lokale stor trænger ind i mellem til 
redaktionens skarpe blik og raderpen. 

• nej 
• App. gøres hurtigere 
• nej 
• Nej 
• nej 
• Hjemmesiden skal have et eftersyn. Den er 

rodet og meget svær at finde rundt på 
• nej 
• Nej 
• online i stedet for trykte medie 
• NEJ 
• Større synlighed på sociale medier 
• Noget GPS til f.eks. sweisshund! 
• Nek 
• Luk alle printversioner 
• Nej 
• Nej.Jeg bruger slet ikke de elektroniske 

medier, og Jæger er jeg godt tilfreds med 
• nej 
• ? 
• Nix ikke nogen her fra dsv 
• Der på andre jagt apps og laver et Focus 

gruppe med gamle og nye jæger om 
hvordan de kunne ønske fra DJ app'en. 
 
Søger for den virker. 

• Ja mange forslag til de sociale medier... 
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• Jeg har i det foregående valgt hvad jeg 
synes er mest interessant og mindst 
interessant i Jæger. Det er egentlig 
misvisende, for jeg læser af og til det hele 
med interesse. Diversiteten i magasinet er 
vigtig, fasthold den. 
Hjemmesiden kan til tider være lidt svær st 
finde rundt på. Det kan tage lidt tid at 
finde ting, som man ved skal være der. 
App er OK. 

• Nej 
• - 
• Stadig dårlig/svært læselig layout i jæger 
• Det et en dårlig måde jagttider bliver vist 

på. Det burde være en liste i forhold til 
område man befinde sig i eller søger på 

• Nej 
• nej 
• nej 
• . 
• Teknisk data, eks. Data ved skudafgivelse 

både have og kugle. Test af udstyr, særligt 
i prisklasser vi fleste kan være med i. 

• Jæger skal skrives mere tydelig , det bliver 
for tungt læsning det bliver ikke læst når 
det er så utydelig..    App Sol opgang passer 
ikke med det danske vej og tv2 

• Nej 
• Nej 
• Nej 
• nej 
• Jagttider kunne godt have en "point to 

select" hvor man med fingeren trykker et 
sted hvorefter man kan finde aktuelle 
jagttider, i stedet for at skulle søge på en 
andresse 
 
Ovenstående ville også være rigtigt fedt i 
bekæmpelsen af mårhund, hvor man 
derved lynhurtigt ville kunne pege ud hvor 
MH er set/kørt ned/skudt og evt med link 
til fb grupperne 

• Jeg kunne godt bruge længere artikler i 
Jæger. Synes de sidste udgaver har manglet 
længere og dybere artikler, hvor det måske 
med vilje er skåret ned til 2 sider; sådan 
virker det ihvertfald. 

• Vi er tre medlemmer på adressen - min 
Kone, min Datter og jeg - måske nok med 
et blad i alt. 

• Mere plads til gevær test 
• Mere detaljeret info omkring strand og 

havjagt, gerne med kort til og kunne printe 
ud eller hente ned på telefonen, så man er 
helt sikker på hvor man må bevæge sig og 
gå på jagt. 

• Nej 
• Få magasinet gjort elektronisk og en 

frivillig del af medlemsskabet. 
• Nej 
• Jeg synes IKKE at hjemmesiden er nem at 

navigere rundt på, f.eks. finde relevante 
arrangementer i specifikke aktiviteter 
såsom jagtsti, feltskydning 

• ?? 
• Nej 
• Nej ikke rigtig på nu være tidspunktet 
• Samlet oversigt over jagttider i appen 
• Nej 
• Jeg mangler assistance til at få installeret 

den nye app., da der ikke er svaret på en 
mail-forespørgsel. Men jeg ringer til 
sekretariatet - så sker der nok noget! 

• Ikke lige pt 
• jagtbart vildt i perioden 
• ja, støt op om ulvefrit Danmark. Det er 

horribelt hvad det koster med alle de 
mennesker der er beskæftiget med bla 
andet DNA prøver.Set ud fra fåreavleres 
problemer.det er etisk forkertmed de 
mange angreb på får. 

• nej 
• nej 
• Kunne godt tænke mig at man kunne chatte 

med administrationen via hjemmesiden 
Kunne også være fint med en digital 
platform, så man kunne afholde direkte 
valg i DJ fra medlemmerne - og så springe 
alt det andet overflødige over som 
repræsentantskaber osv. Den slags er kun 
en kilde til kammerateri og aftalt spil. 

• nej 
• Ingen 
• nej 
• Måske følge lidt mere med på facebook så 

man måske kunne nå at bremse dårlig 
omtale og løgne 

• nej 
• Det har jeg ikke tænk på 
• Synes jagtbladet er blevet bedre efter der 

kom ny redaktør, men mangler dog lidt 
flere jagtfaglige emner. Både svenske og 
tyske jagtmagasiner har ofte flere artikler 
om f.eks. revirpleje og jagtpraktiske 
emner. Ville være rart med lidt større 
variation i feltet af skribenter. Sidder ofte 
med en fornemmelse af, at jeg har læst de 
samme artikler igen og igen. 

• Det kunne måske gøres mindre besværlig 
• Nej 
• Jeg er glad for bladet. Det andet er mig 

ligegyldigt. 
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Hjemmesiden er god - når jeg skal finde 
nyheder og gå i dybden. 

• Ikke for nuværende 
• nej 
• Fedt der er kommet Jagt tider på  
• Nej 
• App'en har jeg lige haft skrevet til jer om  

Jeg sendte den til jeres formand som 
sendte den videre til hende, der sidder med 
kommunikation 

• Nej 
• nej 
• Nej 
• nil 
• Udbyg hjemmesiden og app - skær Jæger 

ned til 2 numre om året. 
• der er alt forlangt mellem nyhederne på 

hjemmesiden, der kommer vel nyt hver dag 
omkring jagt, så skriv de. 

• Nej, ikke lige nu 
• Nej 
• Har ingen forslag 
• nej 
• Jeg syntes godt man kunne lave kreds 

nyhederne støre i bladet.  
Og jeg kunne godt tænke mig at 
hjemmesiden blev lidt nemmere at 
navigere rundt på. 

• ………..….. 
• Nej 
• nej 
• gør det muligt at fravælge det post 

omdelte medlemsblad "Jæger" 
• nej 
• mere våbem, ammuntion, skydeteknik 
• Har fremsat forslag til forbedring af ap 

(schweiss registret) det er nu kommet med, 
så tak for det. Jeg vil fremsætte forslag 
igen når relevante ideer dukker op. 

• behold hjemmesiden og drop magasinet. 
• Nej 
• Jægerbladet skal ikke pakkes ind i plastik 
• Nej 
• nej 
• Nej 
• Nej 
• Start med at gøre APP stabil og opdateret, 

samt oversigt over våbentilladelser og 
status 

• nej 
• Ingen 
• Nej, jeg bruger dem ikke. 
• nej har ingen baggrund for det 
• Nej 

• som før ikke opkog på gamle artikler måske 
for nye jægere ? 

• Kom ind i kampen 
• ? 
• Måske man kan indberette vildt, mens man 

er på jagt, en logbog, hvor man kan 
vedhæfte evt. billede, så man altid kan gå 
tilbage og kigge på gammel jagter, evt. så 
den loads op på sin pc. 

• Nej 
• Lad være med at sende reklamer sammen 

med Jæger 
• Savnede jagttid, og tidsrum for regulering 

af Rævehvalpe. 
Gælder muligvis alt regulering, også 
invarsive. 

• Nej 
• få en bedre hjemmeside. der er for lidt 

fokus på de skydekonkurrencer der 
afholdes. Men lave en to til tre siders 
artikel om hunde er sikker hver gang. 
Kedeligt.. Få noget mere skydning med 
indover og drop alle de anmeldelser af 
diverse ting. Det kan man læse sig til på 
nettet. 
Hjemmesiden er svær at finde rundt i 

• App skal derhen hvor wehunt er 
• Nej 
• Nej 
• Det kan ofte være svært at finde relevante 

opslag på hjemmesiden. F.eks. Specifikke 
kurser og materialer tid kurset. Har oplevet 
at der kommer alt muligt urelevant når jeg 
skriver i søgefeltdet. 

• NEJ - 
• Måske en mere tydelig opdeling i: 

Nybegynder  
Hagl 
Riffel  
Bue  
Regulering  
Hund  
Hvor hver emne har deres egen sektion 

• nej de er god som de er 
• nej 
• Vi slipper ikke for annoncer mv., hvis det 

hele skal løbe rundt, så jeg vover pelsen: 
Jeg er meget godt tilfreds! 

• Nej 
• Nej 
• Mulighed for at huske en fast GPS-position i 

vildt registret, da jeg har jagtterræn et 
stykke fra min egen adresse. 

• Ikke lige nu 
• Nej 
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• Jeg kunne godt tænke mig at der i jæger er 
flere gør det selv projekter 

• Følg f.eks 5 jagtrevirers udvikling efter at 
der aktivt foretages 
revieforbedringer.Vildttælling i samme 
revirer over 5 år og afskydning. 

• Nej 
• Lav et nemt login til jæger app, evt. 

Fingertouch 
• nej 
• ikke specielt 
• nej er tilfreds 
• Nej, mener hvis man gerne vil vide noget 

kan man selv opsøge det man vil vide noget 
om, synes det i bare det i er på facebook er 
godt at der bliver delt nyheder på den 
måde 

• Info om flugtskydning. 
• Få mere annoncer på markedspladsen, men 

hved at det bliver svært 
• Tænker man kunne gøre jæger digitalt , så 

ville der være en del penge at spare ved 
ikke at udgive det som et magasin. 

• Nej, 
• indtil videre er jeg godt tilfreds 
• En app hvor du placerer en "pin" på den 

lokation du har jagt ved mm. Her kan du se 
hvad kl solen står op eller går ned i dit 
område og de lokale jagttider som er 
præcis der. Dertil kunne man tilføje, hvis 
der er lovgivet regulering, hvilke arter mm. 
Sidst kunne man jo i bekæmpelsen af 
mårhund mappe alle stederne på et kort 
hvor jægeren selv kan se hvor tæt på de er 
på hans jagt og derfor måske forstå at der 
skal gøres noget. + man kunne måske skrive 
observationerne som man har set og 
ligesom pin det også og hvor, hvornår. 

• Det er vigtigt at udvikle app, da det er 
fremtiden! (Som det ser ud nu) 

• Nej 
• Nej 
• Ansæt nogen der har styr på det. 
• Jeg savner stadig et kort over Danmark, der 

giver mig det fulde overblik over alle 
områder. 
I app'en skal man klikke ind under hvert dyr 
for at se jagttider, ved det rundt så man 
vælger periode(uge) og så list dyrene, så 
man kan få et samlet overblik. 

• ? 
• Nej. 

Det dækker mit behov. 
• nej. 
• nej 
• Nop 

• Jeg savner flere af jeres fantastiske videoer 
på YouTube. Generelt er de af rigtig god 
kvalitet og der er så mange emner I kunne 
formidle! Jæger appen er en god idé, men 
rent teknisk noget juks. Skær ned på 
indholdet og lave gode native apps. Det 
kunne helt sikkert holde flere nye/yngre 
jægere til ilden, hvis I var tydeligere på 
Facebook, Instagram osv. Jeg forstår, 
hvorfor I holder jer ude af mange af 
diskussionerne med sæt dagsordnen med 
nogle andre tiltag i stedet for slet ikke at 
være tilstedeværende. Jeg tror desuden at 
mange lokalforeninger ville kunne drage 
stor fordel af hjælp til administration af 
Facebook. Min lokale jagtforening er ikke 
på Facebook og ønsker ikke at komme det - 
det er jo helt uhørt i disse tider! :) 

• Ingen forslag. 
• Udvid det lokal og fokuser mere på 

indsatsen der skal ske med regulering af 
invasive arter - Det får ikke nok 
bevågenhed i magasinet Jæger. 

• nej 
• Jeg synes det er tilpas 
• app skal forbedres 
• Godt med jagttider i app'en ud fra den 

lokalitet man er på. Godt med relevant 
lærende indhold i Jæger. 

• nej 
• Nej 
• Nej 
• Ingen forslag 
• ikke på stående fod 
• Ikke at have tekster på farvet baggrund. 
• Beretninger om havjagt af forskellig art 
• Næ 
• Lyt mere til de små jægere 
• Nej 
• i den gamle app. var der noder og lydfil til 

jagthorn det mangler i den nye. 
• Nej. 
• Nej 
• Nej 
• Reklamer f.eks for jeres app i magasinet 

jæger. Vidste slet ikke den eksisterede før 
dette spørgeskema. Som nyvælger er det 
svært at overskue alle de ting som dj 
tilbyder 

• er svær at bruge for ord blinde 
• Nej. 
• Som tidligere nævnt, er det svær, at finde 

generelle jagttider, men skal åbenbart 
indtaste en position, for at få info om 
jagtbart vildt. 

• Nej 
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• Fokuser på appen 
• Det har været en markant forbedring, siden 

jeg blev medlem i 08.2015. Vi har nu en 
god kvalitet, hvilket gerne skal beholdes. 

• mere om buejagt :) 
• At App'en "Jagttider" kommer til at virke :-( 
• Vildt og Jagt app lukker, det er ærgeligt. 

Der er god information og træning. 
• Bare sørg for ikke at fremstå med to tunger 

og tro at jeres medlemmer er dumme.  Se 
tidligere kommentarer 

• ingen 
• Nej 
• Fokuser på den yngre målgruppe - kvalitet 

og lækkerhed. Var med i en arbejdsgruppe 
omkring Jæger for nogle år siden, og INTET 
er åbenbart blevet implementeret.. der 
sker ingen nyudvikling. Ansæt en god 
kommunikationsmedarbejder - gerne en 
udenfor feltet. 

• Så meget selvbetjening som muligt og 
mulighed for en livline med telefonnummer 
eller mail som svarer hurtigt. 

• Mere elektronisk 
• Jeg syntes det er forvirrende med de lokale 

fredningstider for hjortevildt - måske det 
kunne gøres mere enkelt og klart - hvad vi 
må og ikke må - og hvornår 

• Søgemaskinerne fungerer ikke godt. Prøv 
atlade en ukundig søge, og lær af dette. 
Flere kredses hjemmesider er dårlig 
vedligeholdt. 
Personlig henvendelse er til gengæld 
velfungerende. 

• nej 
• Afstandsmåler i app 
• Nej 
• Ingen eller få anoncer. 
• nej 
• Der er for lidt stof i Jæger, der helt er fri 

for ‘den store jæger’ syndromet. 
Eksempelvis i jagtberetningerne, hvor dyret 
altid rammes af en “perfekt bladkugle” . 
Det er for langt fra virkeligheden og noget 
kedeligt jægerpral! Skriv også mere om 
kvinder og jagt og unge og jagt (Ps er selv 
mand) 

• Nej 
• Vildt indberetning  

 
Vingeindsamling via billeder. 
 
Begrænsninger på fiskeriterritoriet  
 
Hvorfor indsamler vi ikke billeder fra 
jægernes vildtkameraer, det må da kunne 

give et godt "billede" af hvad vi har vi vores 
natur. 
 
Altså en udvikling af App til 
vidensindsamling 

• Rigtig godt med "undervisningsvideoer" a la 
"sådan placerer du en fælde", "sådan laver 
du et agerhønevenligt terræn" osv. på 
appen. 
 
Ikke alle forfattere af artikler i bladet er 
lige velskrivende. Nogle af dem er faktisk 
tæt på ringe... 
 
Vigtigt at promovere eksternt når vi går 
forrest f.eks. med forbud mod plastskåle i 
haglpatroner. 

• For svært at finde nyheder om lokalt 
arbejde i kredse, jægerråd og 
jagtforeninger. 

• Der findes mange facebook grupper der 
understøtter jagtformidling og 
koordinering. 
Det ville være nærliggende at have 
mulighederne i app'en. 

• Jeg benytter Chrome som browser, og har 
stort set opgivet at anvende 
markedspladsen på medlemsnettet. Filtre 
er ulogiske, de viser blankt indhold, der er 
"side 1 af 2" men ikke flere sider. Oftest 
kan jeg se der er en annonce om "noget", 
men kan ikke klikke videre til den. Jeg 
arbejder selv med IT brugervendte 
løsninger og genkendelighed i "logisk 
anvendelsesopbygning" er ikke god nok. 
Flere kommercielt drevne sider kan 
etablere produkt/kategorisøgninger og give 
overblik over varerne på hylderne - det bør 
man også kunne her. 
Mht. app, er det dejligt at man nu kan 
klikke på jagttider lige her og nu. Listen 
over jagtbart vildt er dog uoverskuelig. 
Hvorfor skal jeg ud for hvert jagtbart vildt 
klikke for at se den konkrete jagttid i en 
drop-down menu? Jeg vil gerne henvise til 
et andet layout som jeg oplever som 
markant mere brugervenligt. Ikke 
jagtrelevant i dk, men layout: 
http://schonzeiten.de/jagdzeiten-
niedersachsen-jagd/ 
På sociale medier er der beklageligvis en 
uheldig tone som får mig til at vende mig 
fra dialogen, som ellers ville være langt at 
foretrække og et vigtigt og relevant 
værktøj ift. kontakt mellem forbund og 
medlemmer. 
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• Det kunne være rart hvis man kunne finde 
sin nabo jægere 
mange har jagt langt fra hvor de bor og 
aner ikke hvem nabo jægeren er 
Hvis man kender sin nabo, kan der laves 
nabo aftaler om alt fra anskydninger til 
afskydnings modeller osv........ 

• nej 
• Der skal meldes ud med konkrete viden og 

oplysning om de faktiske forhold i naturen. 
 
Det er umiddelbart vanskeligt for alle af få 
et kvalificeret overblik over den faktiske 
situation. Hvor er vi i forhold til for 20-30 
år siden?  Hvad undervises der i i 
folkeskolen om natur. Når jeg spørger børn 
og børnebørn om, hvad de ved og om hvad 
der undervises i på dette område. 
 
Da Øresund var blevet til Pløresund greb 
Ekstra Bladet ind med en massiv kampagne 
som alt og alle havde en holdning til og det 
var med til at sætte en udvikling i gang. 
Der er brug for en tilsvarende kampagne 
på, hvor vi er nu (Eks. sild der spises på 
Bornholm var tidligere indfanget i 
Østersøen. Nu flyves silden ind fra Jylland, 
idet der ikke længere er relevante sild i et 
af verdens mest forurene have, Østersåen. 
 
Alle de mio. kr. der er spildt på håbløse 
fredninger (Tønder, Varde Værnengene). 

• kun det der medd at kunne læse refraterne 
fra de verste møde hvist man ville 

• Ingen forslag 
• Afvikling af bladet og kør udelukkende med 

online version. Selv de “gamle” jægere 
bruger internettet. 

• Måske registrering af våbentilladelser osv, 
så man har et centralt sted man kan se 
hvornår tingene skal fornyes. 

• nej 
• Jeg er tilfreds med .... DJ´s medier .... og 

er sikker på "de kompotente medarbejdere" 
... også i fremtiden kan "videreudvikle" 
DJ´s 
medier på en for mig fuld tilfredsstillende 
måde ..... så det overlader jeg helt til dem 
!! 

• Gerne mere omkring nye produkter fra ind- 
og udland. 

• - jagtleje, invitation til at tage en gæst 
med på jagt for at skabe netværk. 
- hjælp til ungjægere 

• nej 

• Den nye app er god. Men jeg savner en 
samlet oversigt over jagttider. Nu skal man 
kunne datoen for, at finde jagttider 

• Nej 
• nej 
• nej 
• Nej 
• Skær ned på papiret og motiver brugerne 

til at gå digitalt. 
• Nej 
• nej 
• nej 
• se tidligere input 
• Nej 
• Som tidligere nævnt føles magasinet 

umoderne og utidssvarende. 
Der mangler tests af gear, gadgets, udstyr, 
tøj osv. 
Tilpas bladet til de yngre generationer (jeg 
er 35) 

• Det kunne have været godt at der kunne 
skrives kommentar ved hvert afsnit. Hvad 
er forskellen på vildt og natur pleje / vildt 
og natur forvaltning? Det kunne også være 
en ide at man kan vælge, om dj blad skal 
komme med post eller på mail. Mvh. 
Kristian Thomsen  

• En samlet oversigt over gældende jagttider 
for mit område, der kan udskrives og 
hænges op i jagthytten. 

• Ingen forslag 
• Udvikle App'en... der kan i give meget mere 

værdi - livetime 
Så vi som jægere let kan finde jagttider 
idag, sol op og nedgange, vejeudsigter -  
Når man står på jagten er den da den der 
skal bruges.... Det kunne være; hvordan 
skal lokkerne stå, vildtkending, vildt 
sygdomme, førstehjælp alt det jeg som 
jæger har brug for her og nu når jeg står på 
jagten. 

• Næh. 
• Nej 
• I disse klima tider, syntes jeg at man skulle 

kunne vælge at tilgå Jæger magasinet 
ONLINE 

• Appen er svært at få igang 
• Prioriter Mobilt frem for web 

Øg kommercielt indhold med webshop for 
jagtleje, rejser, udstyr osv. 
Øg frekvens på SOME 
Indgå partnerskaber med producenter, 
industri mm, der 1) vil lave aktiviteter, 
uddannelser, oplevelser for jægere osv. 2) 
sponsorere konkurrencer m priser for Årets 
XX tema (årets biotopforbedring, - 
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forvaltning, ... osv.) 
Lav foto/video konkurrencer 
Tænk stort og lav "conventions" drop så 
roadshows, stande på messer osv. Eks.vis 
book odense kongrescenter en en ekstra 
dag "underhold & sælg". Awards, Auctions, 
musik osv. - I kender jo opskriften fra USA 
og den virker også i EU.... 

• Nedprioriter dem til fordel for det politiske 
arbejde 

• Hvis sol, jagtbart og resultat af 
konkurrencer + evt. kurser flyttes til 
hovedmagasinet, vil overførsel af lokale 
aktiviteter til hjemmeside/app - som det 
blev forsøgt for nogle år siden - nu kunne 
gennemføres uden de samme protester som 
sidst. 
Lokalredaktørstof er meget populært og 
kan udvides. 
Fantastisk at der er grundlag til så mange 
annoncer. Hvis magasinet bliver for tykt, 
evt. flere indstik/vedlæg i form af flyers 
eller annonceaviser. 

• pas fisk 
• Nej men jeg syntes at Jæger er blevet et 

godt blad. 
• Jeg finder DJ hjemmeside meget vigtig og 

ser den gerne udbygget frem for flere 
forskellige medier 

• Det er App'en der skal satses på. Den kan 
potentielt rumme næsten alt. 

• Måske flere korte film / filmklip om 
forskellige jagtemner. Det kan være alt fra 
en kort fortælling om nye love og regler, til 
hvordan man holder sit våben rent, og hvad 
der er bedst til vinterens jagt. Det skal 
være helt nede på jorden, og så personligt 
som muligt. bare 2-4 min. 

• Som udgangspunkt, nej. Det fungere meget 
godt på stående fod. 

• Se tidligere svar. 
• Appen skal være omdrejningpunkt for 

jagten. Weehunt er et godt eksempel for at 
tingene bliver brugt ellers bliver den endnu 
en platform i konkurrencen med 
hjemmesiden. 

• Det er vigtigt at gøre hjemmeside samt alt 
andet meget mere brugervenligt, så folk vil 
anvende dette. Blandt andet skal man selv 
kunne bestemme sit login, frivilligt 
password og ikke som nu med medlemsnr. 
email og frivilligt password sådan skal det 
være 

• Opdater 
• Jeres hjemmeside er super. der skal ikke 

ændres noget 

• Færre tilfældige anekdoter. Virker skrevet til ældre målgruppe. 
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HAR DU ØNSKER TIL NYE MEDLEMSFORDELE?
Noter dine forslag her: 

• Gerne flere tilbud på våben og ammunition 
• Gør det frivilligt at modtage jæger 
• Nej 
• Nej 
• Ved ikke 
• nej 
• Nej 
• nej 
• Nej 
• Nej 
• ved ikke 
• Evt jagtforretninger.  

Eller større udvalg på jeres hjemmeside 
mht tøj 

• nej 
• Nej 
• Nej 
• ? 
• flere tilbud på optik og udstyr til jagt 
• Rabat når man køber via en annonce fra 

bladet 
• Forsikring 
• Ikke for nuværende 
• Ingen 
• Ingen 
• nej 
• Jagt  

 
Gode råd  
Oplevelser 

• oplysning om fordele :-) 
• its very difficult to answer here if I do not 

understand the questions 
• De må ikke koster DJ penge 
• Flere rabatter på Bornholm 
• Forsikring, dyrlæge og jagtrejser 
• nej 
• nej 
• Nej 
• nej 
• nej 
• Nej 
• Jeg bryder mig principielt ikke om 

medlemsfordele 
• nej 
• Nej 
• nej 
• nej 
• Nej 
• Nej 
• Skydebaner 
• Hvilke fordele....? 

• Der er forlidt fokus på dem som vi har  idag 
og derfor tænker jeg ikke de bliver 
anvendt, der skal være nogle få der så 
giver noget både for kunde  og leverandør 

• . 
• Rabat i en jagtbutik. 

Tryg har en konsulent de kan sende ud. 
• Ikke rigtigt 
• Hvis vi i norjyllandkunde få nogle i stædet 

for der faktsiser mest til sjælland 
• nej 
• nej 
• Nej 
• Gerne et bredere udvalg 
• nej 
• Nej, jeg synes ikke det er vigtigt 
• Hvor finder man liste over fordele? 
• Nej 
• Nej 
• Ønsker flere 
• Nej 
• nej 
• nej 
• Drop at bruge kræfter på dette, brug 

kræfterne på det jagtlige 
• Det ville være en fordel, om man let kunne 

finde en samlet oversigt over 
medlemsfordele. 

• Nej 
• Ja, gerne så mange som muligt 
• Kender den ikke.. Sorry 
• nej 
• Jagttøj/jagtudstyr - evt. udenlandske 

udbydere, det skærper konkurrencen for de 
Danske. 
Hundemad 
Våbenskabe 
Konkurrencer 

• Rabatter, mulighed for at komme på jagt 
• Pensionsnist rabat tilbage 
• Rabat i fjeld og fritid , friluftsgrej 
• Hvad er de? 
• God pris på in Ear høreværn 
• Rabatordninger med jagtforretninger 
• Kurser i de teoretiske dele bag langdistance 

skydning. 
Kurser i selvladning. 
Flere åbne jagter på statsområder. 

• Hvilke fordele?? kender ikke til fordelene - 
det kunne være i skulle oplyse mere og 
bedre om dette 

• Jeg kunne ønske, at DJ laver en aftale med 
våbenforretningerne, hvor man som 
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medlem af DJ altid kan få en aftalt rabat 
ved køb. 

• nej 
• nej 
• nej 
• nej 
• Nej 
• Nej 
• Nej 
• Nu ved jeg, at DJ vil teste blyfri riffel 

ammunition. Der mener, DJ skal gøre noget 
for at få prisen ned på fabriksladet 
ammunition. Os, der selv lader, kan lade til 
en fornuftig pris, så træning med blyfri 
bliver overkommelig. Der er mange der 
undgår blyfri pga prisen. 

• Evt retshjælp ved vanvittige sigtelser efter 
våbenloven 

• nej 
• Man bør presse de store våben forrestning 

til bedre rabatter for DJ medlemmer 
• Nej 
• Nej 
• flere tilbud og mulighed for at komme på 

jagt. 
• Gør det billiger 
• Hvad med at udlodde dagjagter eller 

étårige konsortiepladser i f.eks. statsskove 
eller andre steder, som DJ kan få aftaler 
med? Det kunne være en måde at give lidt 
oplevelser til medlemmerne. Så kunne et 
lod koste f.eks. 250kr - det ville jeg godt 
give for chancen. 

• Der er få få 
• nej 
• Måske fældes indkøb til lokal forening 
• Visse medlemsfordele, (rabat på 

færgebilletter) gælder ikke i den periode 
jeg har behov for at rejse. 

• nej 
• Nej, brug energien på andet end 

medlemsfordele 
• Nej det tror jeg ikke 
• nej 
• Ingen 
• Hvis bare vi kunne få et seriøst og 

velfungerende forbund. Så ville det være 
nok. Når i så udbyder kurser, så overvej 
hvornår de ligger og prisen. 

• Udvidelse af fordelsprogrammet 
• Våbeneftersyn og lign. 
• Kursuspriser 
• Ved ikke 
• Nej 
• Nej 
• nej 

• Levering af sikkerhedsveste og kasketter 
• Der er for få. Måske i kunne slå jer sammen 

med ÆldreSagen. 
• Nej 
• Nej. 
• Flere nyjæger arrangementer 
• Få nu rabat pp benzin diesel (ordentlig 

rabat) vi er så mange, og kærer mange km i 
4x4, så der bliver handlet meget. 

• Viste faktisk ikke at der var 
medlemsfordele... 

• Jeg er mest interesseret i formidling af jagt 
- det er der ikke så meget af. 

• Jeg savner rabatter på beklædning og 
udstyr 

• Køb/salg af brugt materiel 
• Yderligere rabat på broafgifter og færger 
• Flotte mørkegrønne T-shirt & sweatshirts 

med hvidt logo. I halter desværre meget 
langt bagefter mht udbud af 
profilbeklædning. 

• Der burde indgåes aftaler med store kæder 
som feks jaguargruppen eller jafi om 
medlemrabat på tøj og andet udstyr 

• Nej 
• nej 
• Nej 
• Tilbud om GPS udstyr 
• nej 
• Hjælp nye jægere i gang. Giv dem 

praktiske jagtmuligheder for at prøve det 
af inden de bruger en masse tid og penge 
på interessen. Man ved ikke hvad det er, 
før man har været på jagt og prøvet nogle 
forskellige jagtformer. 

• Nej. 
• Der er meget få medlemsrabatter og de har 

meget lidt med jagt at gøre 
• Messeadgang og diverse små kurser 
• rabatter til flere hjemmesider med jagttøj 
• Kender dem ikke 
• Jeg har ikke noteret mig hvor mange 

medlemsfordele der er. Hvor finder jeg 
dem? 

• Nej 
• Måske at komme lidt mere ud til den 

almindelige jæger. 
• Nej 
• Nej. 
• udbud af tøj 
• Nej 
• Billigt men godt udstyr med DJ logo. 
• Ingen ønsker. 
• Nej 
• % 
• Rabatter 
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• Forsikring af brugshunde 
• Nej 
• "Formula" kunne godt have flere artikler 

(eks. hørepropper m.v.) 
• 0 
• Boafgift. 
• ingen specifikke 
• vv 
• Ja alt hvad der er relevant for jæger. Det 

er bare at komme i gang, masser af 
foreninger har indkøbsforeninger 

• Kan I/vi lave en aftale med 
forbrugsforeningen? 

• Nej 
• Nej 
• Meget aktuelt med sikkerhedsudstyr til 

havjægere. Procenter hos forhandler af 
dette vil skabe mersalg og større sikkerhed 
til søs 

• Nej 
• Nej 
• nej 
• Rabat i jagt butikker og hjemmesider 
• Ja, der burde være flere 
• Nej 
• ja 
• Nej. 
• Jagtrejser til relevante priser  - eventuelt 

besøg/jagt hos udenlandske jagtforeninger 
• Rabat i jagtbutikker etc.  

Gerne på ammonition 
• Et bredere sortiment i webshoppen. Tøj 

med lidt mere moderne snit, og farver. 
Årets jagtvin suppleres med årets portvin. 
Portvin kan fint drikkes til vildtretter 

• Ingen reklamer tak 
• Ja vi må finde nogle nye og bedre firmaer 

vi kan få rabatter fra. 
• tilbud om jagt og våben køb 
• synliggørelse 
• nej 
• . 
• Nej, jeg synes DJ bør koncentrere sig om 

jagt 
• Ingen 
• Der burde være mange flere fordele. Det 

kan ikke være rigtigt at en så stor forening 
ikke kan opnår rabtter ved køb af tøj og 
udstyr gennem. 
Patroner burde også kunne købes billigere 
gennem foreningen. 

• Nej 
• ved jeg ikke 
• Tydeligere markering af fordelene. 

Rabatordning(er) på bl.a. færge- og 
flybilletter, forsikring (flere selskaber) 

• Bedre adgang til riffelskydning, f. eks. i 
skydebiograf 

• Færgerabatter på Øresund 
• Bedre rabatter - dem der er - er ikke 

interessante 
• Wee Hunt 
• Rabat på eks. Hundefoder ved storkøb 
• Billigere sygeforsikring af hunde. 

Billigere dyrlægeregninger 
• Nej 
• nej 
• Nej 
• For mit vedkommende er der tale om ret 

ligegyldige medlemsfordele. 
• Jeg oplever at den angivne medlemsfordel 

ikke virker. F.eks. DLF frø får jeg ikke den 
angivne "rabat" 

• Nej, ikke umiddelbart. 
• nej 
• armonition udstyr mm. 
• Ja nogle flere jagtrejser 
• 0 
• Nej. 
• indkøb af vildtfoder osv.(DLG) 
• Nej. 
• Rabat på træningsammonnition 
• kender dem ikke 
• Meget oplysning om fordele ved at være 

medlem.  
Rabat ordninger 
Indkøb i netbutik 
Indkøb af jagrelevante ting 

• nej 
• Nej, blot at det bliver mere synligt 
• ved ikke hvilke fordele jeg har 
• læder skydevest 
• nej 
• Nej 
• Nej 
• stort set alt men de fleste fagforeninger 

kan tilbyde det samme 
• Tilskud til at købe udstyr til mårdhund 
• Adgang til billige jagt udstyr /jagtrejser  

når der er så stor organisation burde man 
kunne lægge et tryk 

• Nej 
• Nej 
• nej 
• Organiserede tværgående grupper man 

kunne abbnomere på, hvis man gerne ville 
vide noget om et emne 

• Jagter omkring i Danmark hvor der normalt 
ikke er tilgængelig 

• En form for point optjening til billig udstyr 
og lign. 
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• Forsikringer 
• rabatter i våbenbutikker. 
• ingen ønsker 
• Ingen 
• Nej 
• Absolut nej. 
• nej 
• Færge,broer,motorvejs afgift, fly, 

skydearenaer, skydebaner, miljø venlig 
ammunition. 

• nej 
• nej 
• billigere kontingt 
• Nej 
• Nej 
• at i lytter til jeres medlemmer 
• Nej 
• ja 
• Mere om riffler 
• nej 
• Jagtrejser, jagtoplevelser, 

skydeinstruktører 
• Hjælp til forsikring og jagttegn i Tyskland, 

Sverige, 
• Udstyrsrabat og til sikkerhed, feks vedr. 

høreskader og forebyggelse heraf, som er 
et stort problem for de fleste jægere med 
alderen...! 

• Nej 
• Nej 
• nej 
• 5-10% rabat er ikke noget der for mig til at 

handle ved et bestemt firma. Som tit er 
dyrer end andre alligevel.. 

• . 
• Ikke umiddelbart 
• Øresundsbroen rabat. Grejtilbud. 
• Ikke umiddelbart 
• Kan alligevel ikke bruge. Bor i udlandet. 
• Intet specielt 
• Indkøb med rabat. 
• Nej 
• Kender ikke så meget til fordelene, men 

det kunne være fedt med nogle gode 
rabatter til jagtbutikker, jagtrejser eller 
andet jagtfagligt relevant 

• Rabatter på udstyr, fællesindkøb, 
fællesjagter jagtrejser 

• Flere rabatter :) 
• Nej 
• Ikke nogen bestemte forslag, men 

medlemsfordele er altid positivt 
• nej 
• nej 
• nej 

• nej 
• Større udvalg 
• Nej 
• pensionistrabat 
• Jeg har prøvet at købe vildtfrø fra DLF men 

selv med medlemsfordele bliver det dyre 
end ved den lokale grovarehandel. SÅ 
derfor ser jeg ingen grund til at i skal 
kæmpe for at få fordele som findes i 
forvejen 

• Nej 
• Nej 
• N/a 
• nej 
• nej 
• Jeg ved ikke at de eksisterer 
• Det skulle lige være en rabatordning på 

jagtrejseforsikring når man rejser uden for 
EU, f.eks. til USA, Afrika eller Oceanien. 

• nej 
• at i er mere fleksibel med deltagelse i 

mesterskaber UDEN at de behøver at være 
medlem men betale ledt ekstra 

• Tøj køb, man kunne måske lave en ordning 
med evt. Hubertushuset 

• nej 
• Oplys mere om hvilke fordele i f.eks. 

medlemsbladet. 
• Jeg er ikke medlem af DJ for at få rabat på 

færger, telefonkort eller andet ligegyldigt 
krims-krams. 

• Jeg tænker ikke at det er her at DJ skal 
bruge sine kræfter. De skal bruges til 
jagtens fremme. 

• nej 
• Mulighed for at komme med på jagt som ny 

jager 
• nej 
• Nej 
• Billiger jagt  
• Nej 
• ved ikke 
• nej 
• Nej 
• Rabataftaler med jagtforretninger og 

foderstofforretninger. 
• Rabatter på jagtudstyr generelt 
• Nej 
• Nej 
• Handler stort set altid lokalt, da disse 

forretninger også støtter arbejdet i 
lokalforeningen. 

• Skyde undervisning på Kalø 
• Nej 
• Nej 
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• mulighed for at købe miljø patroner m.m. 
med rabat. 

• Ikke lige nu. 
• ingen forslag 
• Nej 
• r 
• Mi 
• Gerne medlemsfordele på mere 

jagtrelateret indhold. 
 
Meget gerne på sikkerhedsudstyr som f. eks 
elektroniske høreværn. 

• nej 
• Nej - synes I skal holde jer til jeres 

kerneprodukt og lade andre om at sælge. 
• Flere jagter og rabatter 
• nej 
• Nej 
• Mulighed for at komme på jagt. 
• Kender dem ikke umiddelbart 
• Mere viden om, hvad de går ud på. 
• Nej 
• Brændstof - hundeforsikring- ammunition 
• Ingen umiddelbare forslag. 
• Jagtudstyr 

Outdoor udstyr 
• - 
• Hvis i skal lave flere tiltag, så skal i arbejde 

med at tilbuddet skal være bedre end hvad 
der ellers kan opnås via andre 
indkøbsforeninger. Ellers er det ikke 
interessant. 

• Nej 
• Nej 
• Nej 
• Jeg har fået mine ønsker allerede. 
• Nej 
• Ikke nok værdi 
• Ja bare kom igang 
• Brændstof 

Flere færgeselskaber 
Broafgift 

• Ja rabat på skydebriller med styrke 
(sikkerhedsbriller) 

• Nej 
• Bedre rådgivning om hundetræning og evt 

samarbejde m lokale trænere 
• nej. 
• x 
• Flere tilbud om jagt via foreningen 
• Ingen forslag 
• Nej 
• N.I.L 
• Nej 

• Rabat på grønne haglpatroner 
rabat på hundefoder 
rabat på vac af hunde 
rabat på jagt i statsskove 
billigere kurser 
papir når der er møder, har lige været 
strukturmøde og der blev ikke engang en 
trykt plan der blev uddelt til de fremmødte 

• I.a.b. 
• ved ikke 
• Nej ikke flere medlemsfordele. 
• Indkøbsforening  

Flere midler til at pleje ungdomsarbejdet.  
Økonomisk belønning af gode lokale 
formænd  
Opkøb af arealer til fredning og natur 

• Billigere patroner og lerduer  
• nej 
• Nej 
• nej 
• Ikke noget jeg interesserer mig for 
• Flere rabatter.. 
• Jeg vidste ikke vi har fordele mere info om 

det 
• Ja udvid den i har med stena line, og få så 

stavet Jæger rigtigt ikke JAGER men 
JAEGER, når i ikke kan bruge æ 

• ved ikke 
• Nej 
• Rabatter 
• ikke umiddelbart 
• Ingen 
• Stena Line rabat for nordjyder som rejser 

mellem Frederikshavn og Gøteborg 
• billige vildt kamera til mårhund "fælles 

køb" 
• Struktureret indsats overfor mårhund. 
• Rabatter ved jagt forretninger 
• Ingen 
• Nej 
• Hunde forsikring 

Høre beskyttelse 
Hunde mad 

• Nej, tilsvarende fordele findes fra mange 
andre udbydere 

• nej 
• nej 
• nej 
• Nej 
• Nej 
• Rabat i jagtbutik 
• Nej 

I i 
• - 
• Problemet er, at man selv kan forhandle 

sug til samme rabatter 
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• nej 
• alle slags jæger relaterede ting 
• ingen 
• Ja om der kan bruges IKUF midler fra 

arbejdsmarkedet "selv valgt efter/ eller 
uddannelse"? 

• Nej, for jeg vidste ikke de fandtes. 
• Flere gode tilbud 
• Nej 
• eksistere der nogle overhovedet! 
• Nej 
• Flere rabatter på grej og udstyr i provinsen 
• Medlemsrabatter i butikker og 

rejsebureauer og andet jagtrelateret 
• Nej 
• nej 
• Nej 
• rabatter på jagtrejser 

rabatter på jagter ved Naturstyrelsen 
• Nej 
• Byggemarkeder (Jagt-tårne, voliere mv.) 
• Jeg synes ikke fordelene er bedre end det 

enhver kan forhandle sig til 
• nej 
• Jagtrejser 
• flere rabatter 
• nej 
• Nej 
• Nej 
• Billigere forsikringer, rejser ikke kun 

jagtrejser, 
I bør kunne lave en slage indkøbsforening 
med alle de medlemmer a la det mange af 
de røde fagforeninger har 

• måske bare noget fællesskabsorienteret. 
Særligt for nyjægere. 

• Nej 
• Jeg ved ikke hvad fordelene er 
• Der skal ikke være så mange indstik som er 

vedlagt Jæger - ét er rigeligt. 
• Ingen forslag 
• Nej 
• kender ikke til fordelene hvad er de? 
• billige patroner og lerduer skydebaner 
• Flere rabataftaler hvis muligt 
• Ingen 
• I kan starte med at sige hvad det er for 

nogle fordele jeg har? 
• Billigere medlemsskabspris/kontingent og 

kontingent uden at få 11 numre af jæger - 
det brænder ikke særlig godt i 
brændeovnen. 

• Selinevej - skydebanen 
• Vi skal passe på, at vi ikke falder i samme 

fælde som fagforeningerne. Jeg er ikke 

medlem af DJ for medlemstilbud, men 
derimod for Jeres arbejde for jagt. Specielt 
med politikerne. 
Intet kunne være mig mere ligegyldig end 
medlemstilbud. Ofte er man selv i stand til 
at finde/forhandle sig til bedre tilbud. 

• Rabatter i jagtbutikker. Jeg har ikke kunnet 
bruge de andre rabatter til noget og derfor 
tæller de ikke med som en medlemsfordel 
for mit vedkommende. 

• Medlemsfordele kunne meddeles i 
• Billigere ammo. 
• Nææ, ikke i øjeblikket 
• Rabat på færger 
• . 
• Trofæforsikring - da dette er et meget 

overset/svært område i forbindelse med 
alm. forsikringer 

• Alt hvad der er muligt at opnå fordele i. 
• Gratis jagt! 
• Alt er velkommen 
• N/A 
• ? 
• Nej 
• DJ bør arbejde for billigere ammunition, 

både til hagl og riffel, alt den nye 
ammunition vi er påduttet og lovet billigere 
i forbindelse med forbud mod blyhagl, og 
nu på sigt riffelammunition uden bly, er 
usandsynlig dyrt, det er ikke OK! 

• Nej 
• Nej 
• nej 
• Ikke lige nu 
• - 
• Bedre tilbud i jagt butikker 
• 100 gratis lerduer om året for øge træf 

sikkerheden 
• Jeg har ikke overblik over medlemsfordele. 

Måske mere highlight er påkrævet, så også 
jeg får øje på dem 

• nej 
• Nej 
• nej 
• Nej 
• DJ forhandler medlemsfordele ved 

deltagelse i jagter på statens arealer. 
• nej 
• Nej 
• nej. koncentrer jer om det jagtlige 
• nej 
• Nej 
• Tilskud til at holde ny jæger jagt 
• Jeg forstår ikke at man snakker om 

medlemsrabatter på forsikring, jeg kan kan 
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få mine forsikringer billigere andre steder 
selv med fratraækning af rabatter- 

• Nej 
• nej 
• Nej. 
• Ved ikke 
• nej 

Jeg er ikke tilhænger af alle de 
medlemsfordele man kan få i alle de 
foreninger man er medlem af. Jeg bruger 
kun en fra ældre sagen. 

• Hav en aftale med en våbenspecialiseret 
sagfører (retsforsikring?) der kan hjælpe for 
i knibe relateret til våbenlovgivningen. Se 
evt her: https://nordisk-
forum.dk/viewtopic.php?f=53&t=79201 

• Nej 
• Nej 
• Nej 
• nej 
• Der mangler gode tilbud. 
• Nej 
• jeg vil hellere have en praktisk og politisk 

stærk forening end nogle indkøbsrabatter 
• nej 
• Nej 
• Tilskud til udsætning af rådyr. 
• nej 
• Bilvask 
• Nej 
• Ja,efteruddannelser, indkøb,jagt 
• Nej 
• Rabetkøb (10%?) i dagligvarer 
• Alle medlemsrabatter synes jeg er forkerte 

- ting koster det de skal, og det finder folk 
ud af selv! 

• Evt. Medlemsfordele på ammunition eller 
jagtudstyr 

• Langt billiger tilbud. 
• - 
• Nej og bliver aldrig noget jeg vil bruge tid 

på, ej heller jeres dårlige forsøg på 
reklame vedr. laserbehandling af øjne - det 
var direkte ulækkert at læse; venlig hilsen 
en Marketing Manager med moralsk og etisk 
forstand! 

• nej 
• Nej 
• Flere rabatordninger til f.eks. jagtbutikker, 

automekanikere mv. 
• Jeg aner ikke hvor jeg finder dem, så det er 

lidt svært at komme med nye forslag. 
Måske et kvartalstillæg til bladet med 
tilbud og rabatter? 

• Flere penge ud til lokale foreninger så der 
kan investeres i medlemmernes ønsker 
lokalt. 

• Sikre rabatter på jagtudstyr 
• Rabat på skydeinstruktion, skydebaner/-

anlæg/-biografer så vi er flere der får 
trænet med både riffel og bøsse 

• synes aktivt i skal gå ind i at skaffe større 
medlemsfordele ved mange udbydere også 
jagtbutiks kæder. 
 
gør det attraktivt at have det medlemskort. 
og brug styrken i de mange mulige kunder 

• Hvis man skal gøre brug skal der på Stena 
Line være et kode ord det er ikke til at 
finde så kan det ikke bruges 

• Ved ikke 
• kontigent. 
• Rabatordningerne er intet værd. 
• bedre fordele økonomisk 
• Medlemsfordele må ikke virke 

konkurrerende til den lokale forhandler. 
Bør i stedet inddrage forhandleren, evt. 
som salgsled. 

• Ingen 
• Nej 
• Nej 
• I.A.B. 
• Har selv bedre aftaler samt for få 

virksomheder 
• DJ medlemmer burde samlet kunne udnytte 

storkøbsfordele f.eks. vildtkamera. 
• Jeg ved ikke hvad fordele der er 
• Nej 
• nej 
• Nej 
• nej 
• nej 
• Nej, bruger dem alligevel ikke. 
• kender dem ikke - måske en artikel i Jæger 
• Ikke lige på tiden. 
• Flere tilbud på frø til vildtagre samt rabat 

på planter til remiser og læhegn. 
• nej 
• Medlemsfordel ved indkøb af jagthorn og 

jagthornstilbehør. 
• Ordentlig rabat på færger til Sverige, 10% 

er alt for lidt.... 
• Nej 
• Nej 
• Se hvordan andre organisationer gør - det 

er ikke så svært. 
MEN - lad være at kommer med noget der 
ligner en medlemsfordel - og som alle 
andre også kan få. 
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BL.A kan nævnes forsikring som Jæger 
angiver som en medlemsfordel - dette er 
absolut ikke tilfældet. 

• - økonomiske aftaler med forhandlere af 
jagtudstyr, så der er økonomiske fordele 
ved at være DJ-medlem ifm. indkøb af 
grej, tøj, våben. optik m.m. 

• Nej 
• nej 
• Nej, det er igen noget, man skal bruge tid 

på at finde ud af og jeg gider det ikke! 
• nej 
• Tryg rejse forsikring mht forsinkelse af eget 

våben på jagt i udlandet. 
• Jeg vil bare gerne generelt have nogle 

fordele? 
• Jeg kan selv opnå bedre fordele 
• Ingen forslag 
• Hvilke fordele er der? 
• ved ikke 
• Knaldtilbud på jagtrejser 
• Kender ikke til medlemsfordelene 
• nej 
• Nej 
• Nej 
• hvor finder man dem 
• Nej 
• Nej 
• Nej 
• Nej der er så mange Jagtforetninger og jagt 

rejseselskaber så lad dem om det. 
• Rabat, der kan mærkes til den store 

jagtudstilling i Odense. 
• Nej 
• nej 
• nej 
• Nej 
• Faste rabatter i jagtforretninger 
• Nej 
• Rabat eller fri adgang til messer, 

udstillinger og museer 
• Nej 
• Er godt dækket ind 
• Ikke pt. 
• Nej 
• nej 
• nej 
• Hvor er de listet? 
• Indkøb af planter og ammunition. 
• Rabatter i forhold til besøg på 

naturformidlende museer, zoologiske 
haver, dyreparker og natur-events. 

• Nej 
• Nej 

• Tydeliggør mulighederne i bladet, for man 
glemmer det lidt.. 

• nej 
• Brobizz rabatter 
• Nej 
• nej 
• med 70.000 medlemmer burdet vi have en 

indkøbs forretning på alt! fra fyrings-olie til 
smykker til konen 

• Har ikke brugt medlemsfordelene, da de 
ikke står mål med tilsvarende fordele og 
rabatter andre steder 

• Nej 
• Kan man ikke få medlemsfordele ved 

campingpladsen ved jagt område feks 
Vadehavet.. 

• Mere info om medlemsfordele 
• Nej 
• Pensionistrabat 
• Nej 
• Nej 
• Nej 
• Ikke pt 
• Ja % på betaling af broer og færger 
• ikke pt. 
• nej 
• Sikkerheds udstyr 
• Nej 
• Ikke umiddelbart. 
• Nope 
• De skal være tydeligere 
• . 
• Endnu billigere kurser, hvor forskellen er 

større ifht medlemmer og ikke medlemmer 
• Det er så få fordele 
• Umiddelbart ikke 
• Flere rabatordninger ville da ikke være af 

vejen ... 
• syntes det er fint 
• Ved medlemmerne hvilke fordele i har 
• Invitationer til en jagtdag f.eks som 

nyjægerjagter.  Ikke alle har råd til så 
meget jagt og specielt på Sjælland er det 
rigtig dyrt. 

• Tivoli 
• Øresundsbroen og Storebæltsbroen 
• Bro forbindelser... 
• Flere lokale 
• nej 
• Ved ikke. 
• Signifikante rabatter til jagtudstyr og 

ammunition, feks. hos Jaguar-gruppen, 
brug vores (forhandlings)styrke og spil 
Jaguar-gruppen og Jaktia ud mod hinanden. 
Vil Jaguargruppen give 15-25% rabat, eller 
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vil de have at vores +80tusind medlemmer 
handler hos Jaktia. Det samme med andre 
udbydere af jagt-relevant udstyr eller 
f.eks. jagtrejser. Signifikante rabbater på 
udstyr og ammo, kunne blive så signifikant 
at nogle af de jægere som ikke er medlem 
idag ville blive medlem alene pga. 
rabatterne. Det ville øge medlemstal og 
dermed igen øge forhandlingsstyrke og øge 
styrken overfor politikere og andre NGO's 

• Nej 
• Slagkraftige rabatter. 
• Større rabatter. Jeg kan købe det billigere 

en med medlemsfordele. 
• Mere Fri Jagt 
• Nej 
• Nej 
• nej 
• man køber jo det man skal bruge og jeg er 

ikke lige frem på "røven" 
• Bedre jagtpolitik 
• nej 
• Bj 
• Forsikring 
• Flere muligheder for at deltage i 

enkeltdags jagter for alm medlemmer og 
ikke kun for ansatte og bestyrelses 
medlemmer. 

• nej 
• nej 
• nej 
• nej 
• Nej 
• større oplysning om, hvad 

medlemfordelene er. Jeg kender dem ikke. 
• Jo Flere jo bedre 
• Rabatter, v. køb af jagtartikler. 
• ? 
• Billigere jagt på statens arealer 
• Flere medlems arrangementer 
• Syntes i skal lave nogle flere aftaler.bp.t er 

der 6 STK. Burde være muligt at lave flere 
aftaler med det medlems tal vi har. 

• Det vil for mig være helt naturligt at 
differentiere prisen for medlemmer og ikke 
medlemmer ved eksempelvis besøg på 
skydebaner eller deltagelse i prøver. Der er 
jo i forvejen forskel på afgiften på kurser, 
og det finder jeg helt i orden. 

• WeHunt fordele skal fortsætte:-) 
• billigere benzin og diesel 
• nej 
• Medlemsrabat land og fritid 
• Mere synlighed for hvilke fordele der er 
• nej 
• nej 

• Hvis muligtt en for for rabatordning ved 
køb af grej/ udstyr 

• Nej 
• Jeg kender ikke fordelene. 
• Alt hvad der er af jagt og udstyr og 

jagtrejser mm. Kun fantasien sætter 
græner 

• Nej 
• kender ikke de nuværende - hvor finder jeg 

dem? 
• Flest mulig rabatter i jagtforretninger! 
• nej 
• Nej 
• nej 
• Nej 
• gør medlemsfordelene mere synlige. Jeg er 

ikke klar over, at der er fordele. Eller 
måske er jeg - i så fald har de ikke været 
interessante eller relevante. 

• mobiltelefonkøb+abonnement 
• Nej 
• Opfører og støtter ildsjæle, i stedet for at 

"fryse" dem ud. Det er medvirkende til 
medlemsnedgangen. 

• Nej 
• Måske indkøb af miljøvenligere ammunition 

- f.eks i forbindelse med miljørigtige 
haglskåle og hylstre. 

• nej, men der må være uanede muligheder 
• Nej - syntes det er noget "cirkus" . 
• Ja, men kan ikke nævne hvilke, det kan 

styrke medlemskabet ved at give 
medlemmerne fordele med rabatter. 

• Nej 
• Hundeforsikring uden at man skal lægge 

alle sine forsikringer i Tryg for at få en god 
pris og dækning 

• Hvad har jeg af fordele? 
• Arbejd sammen med udvalgte butikker om 

nyjæger nye tiltag og aftner for at hjælpe 
gamle og nye. Køre tilbud på forskellige 
vare lige fra patroner til devise ting, som 
øger interessen for at komme ud i butikken 
men også gøre medlemmer mere tilfredse 

• Nej 
• jægere elsker også jagten på rabat, hvorfor 

yderligere medlemsfordele - især indenfor 
genren - kunne være et hit. 

• Lav aftaler med eksterne relevante 
kursusudbydere. Lav regionale initiativer og 
tilbyd dem til medlemmer. Man kan være 
uheldig at bo i et område med en inaktiv 
lokalforening. Det kan regionale eller 
landsdækkende initiativer kompensere for. 
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• Jeg glemmer altid at checke, hvilke fordele 
mine forskellige medlemsskaber tilbyder 
mig :-) 

• Nej 
• hundefoder, kurser, DJ jagtrejser 
• Stenalines er intet værd. Til f.eks 

premieren i Sverige, pumper de bare prisen 
op, så turen minus rabat koster det den 
normalt gør. Bondefangeri 

• Nej 
• Hvor finder jeg dem 
• Er egentlig ikke bekendt med 

medlemsfordelene 
• Nej 
• nej 
• nej 
• Jeg kender ikke fordelene, men hvis det 

ikke allerede er omfattet, så kunne gode 
tilbud på udstyr til bekæmpelse af mårhund 
være relevant. 

• % v køb af sikkerheds udstyr til jagt og 
udstyr til at gøre os bedre burde være 
billigere 

• Flere Rabatordtninger? 
• Biografen og Café 
• Nej 
• 10% kan man få alle steder. I skal have en 

højere rabat, hvis det skal gøre en forskel. 
• ingen 
• rabat på div.bro afgifter 
• Medlemsskab af jæger burde give rabat i 

forbindelse med benyttelse af DJ 
skydebaner m.m. i forhold til ikke 
medlemmer 

• Jeg kunne godt tænke mig, at det blev 
nemmere at se, hvor man kunne se, hvad 
fordelene var, også uden at skulle logge in. 

• nej 
• Nej 
• - 
• Nej 
• Nej 
• nej 
• Nej 
• Nej fokus skal være på 

kernekompetencerne. 
• nej 
• Hvad er medlemsfordelene?? 
• Kunne være ønskeligt med landsdækkende 

rabataftaler til alt inden for jagt, våben, 
amm., beklædning, udstyr m.m. 

• Nej 
• Mulighed for deltagelse i jagter 
• Nej 
• Hvilke medlemsfordele har jeg?? Igen er det 

meget svært at få øje på - ud over at man 

får et magasin. Kender flere der er ved at 
melde sig ud. Som nyjæger er det 
ærgerligt. 

• Lukket skydninger for medlemmer 
• Nej. 
• Rabat på køb af "grønne" produkter 
• nej 
• Mht rabet og medlemsfordele : så er jeg at 

den overbevisning at der kun en én til at 
betale rabatordningerne = forbrugeren  
“Fortæl mig hvor meget rabat du vil ha’ - 
så skal jeg fortælle dig din rabat-pris” 
 
  Så jeg forhandler selv min rabat ved hvert 
køb 

• Nej 
• Fordelene er ikke bedre end alle de andre 

tilbud man får far næsten alle andre 
medlemskaber 

• nej 
• jeg har kun brugt fordele når jeg meldte 

mig på kursus 
• Ja men måtte godt værre andet end rejser 
• Aner det ikke 
• Nej 
• Jagtgrej, våbe, ammunition 
• Nej 
• kender dem ikke 
• nej 
• Næ 
• nej 
• nej 
• Mere øl 
• Bedre information og de juridiske 

muligheder for hjælp af DJ. 
• Nej 
• Flere udbydere, eventuelt 

skydebaner/instruktører 
• Hvad er fordelene? 
• Adgang til messer, rabat på våben og 

udstyr, rabat på hundeforsikring 
• Jeg bruger dem ikke 
• Nej 
• Rabat i jagtforening 
• ved ikke 
• Alle rabatter er velkomne 
• DJ er et relativt stort forbund, og det burde 

være muligt at DJ kunne presse prisen på 
både materiel og jagtture. 

• nej 
• Nej 
• Nej 
• Forsikring 
• Jeg har gået til skyde undervisning. 

Og håber på at deltage i nogle kurser på 
senere tidspunkt. 
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Jeg ved ikke om det er en fordel, men hvis 
en medlem har ønsker om at kom til et sted 
til at afprøve deres våben som giver et 
klart skudbillede af forskellige patroner på 
forskellige afstand.  
Så tro jeg det vil være med til mindske 
andskydning på vild 

• ?!! 
• rabat ordninger i jagtbutikker 
• De fordele der er så dårlige, at man ikke 

gider benytte dem. 
Man får samme rabatter uden at bruge DJ 

• nej 
• Kommer aldrig til at bruge dem, da der er 5 

- 10 andre medlemskaber jeg har der kan 
tilbyde det samme. 

• ikke aktuelt 
• Forsikring i Tyskland igennem forbundet. 
• Ja, vildt planter 
• drop det, 
• nej, at få fem og ti % rabat på et og andet 

er ikke noget værd ! 
• ja vistnok som pensionist 
• Anbefal og lav aftaler med specifikke 

firmaer der arbejder med terrænpleje. 
• Fordele hvor største dele ligger uden for 

sjælland 
• nej 
• nej 
• jagt forsikring der dækker i hele verden 
• nej 
• nej 
• Nej 
• Nej 
• Brug tiden på andet... alle får de samme 

rabatter alligevel 
• Nej 
• Evt. som en del forretninger har med en 

"Medlemsfordel" 
• Jeg tænker at der godt kunne være flere 

ting og sager man kunne købe i shoppen. 
Noget som er mere tidssvarende. Vi elsker 
alle en lille ting til os selv. 

• Pensionist betaling med RABAT feks. 1/2 
PRIS 

• nej 
• nej 
• Kurser 
• nej 
• nej 
• Nej 
• - 
• Kender ikke vores medlemsfordele 
• Gratis wehunt app til alle danske jægere 

• Rabat på dyrlægeregninger. - bedre 
forsikring, der virker interenationalt. 

• nej 
• Jeg ønsker principielt ikke at bruge DJ 

medlemsfordele. 
• nej, det er ikke til noget 
• Nej 
• rejser , vin og mad 
• Medlemsfordele har ingen betydning for 

mig. 
• Hvis jeg skal fortsætte med at være 

medlem af DJ skal der mere fokus på 
våbenejerskabet, og arbejde for at sikre 
basale rettigheder omkring f.eks. ejerskab 
af halvautomatiske rifler. Dette centrale 
punkt, som er relevant for rigtig mange 
medlemmer, har DJ ikke for alvor 
prioriteret, muligvis på grund af manglen 
mod eller fordi det ikke er så nemt at 
sælge rent politisk, som mange andre 
området. Men det er det område, der vil 
tage flest kegler blandt medlemmerne. 

• Jeg er ikke bekendt med de fordele 
• nej 
• En liste over steder hvor man kan få fordele 

og gerne i % 
• nej 
• nej 
• Nej 
• Nej 
• Jeg bryder mig generelt ikke om det. 
• Brugt medlemsfordel ved indkøb af 

vildtfoder 
• Reelle betydende fordele. Eksempel på det 

modsatte er TRYG forsikring. 
• Rabatter i Jagtbutikker m.v. 
• Fordelene skal være bedre. for at jeg kan 

bruge dem 
• nej 
• Nej 
• Hvad består de af? 
• Et medlemsskab til os som ikke er særlige 

aktive. 
• Nej. 
• Vurder den reelle værdi - hvad opnår man 

alligevel irabat igennem andre  Hvad koster 
det i omkostninger og de-fokus for DJ 

• ? 
• Syntes noget mere jagt tøj og patroner til 

bla. Nyjægere  
Ikke mange patroner man kan købe med SU 

• Hvad med medlemsrabat hos 
Jaguargruppens butikker? 

• Nej 
• Rabatter 
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• Ønsker at fordelene blev gjort mere 
synlige. 

• . 
• Nej tak, brug hellere tiden på at få politisk 

indflydelse, vi har generelt penge nok til 
udstyr. 

• Rabat på kurser 
• nej 
• Nej 
• Billigere skat 
• Nej 
• Tilskud til jagt rejser til dem der ikke har 

midler til det ! 
• Nej 
• Nej 
• Jeg synes det er for besværligt at få 

tilladelse og forsikring på private 
arrangementer med 
lerdueskydning.Forsikringen burde udvides 
så den gælder al træning med lerduer fra 2 
personer der bruger en håndkaster, til et 
mindre konsortie der selv har investeret i 
en lerduekaster og skyder jævnligt 
Der skal være et myndighedssted man 
henvender sig og ikke tre: ens jagtforening, 
kommunen og politiet 

• Særligt bio venlig ammunition  
Våben. 

• Jeg kunne godt tænke mig at forbundet 
hjalp med til at vejlede i, hvordan man kan 
komme privat/direkte til f.eks. trykjagter i 
de offentlige tyske skove uden at skulle 
have  meget fordyrende rejsebureauer som 
mellemmænd.  
Det er underligt at der er så stor tysk (og 
polsk) behov for regulering af vildsvin og så 
skal vi betale "spidsen af en jetjager" for at 
hjælpe dem. 

• nej 
• nej 
• Rabat i biltema, planteskoler ... 
• Tilbud jagtforretninger ved fremvisning af 

medlemskort 
• nej 
• nej 
• Evt. rabataftaler med de store 

jagtforretninger 
• Efter de 70 år et gratist blad. 
• Nej 
• lav en app så den er ved hånden 
• Nej 
• Medlemskabet på. 

jagttegnsafgiften. 
Jagtforsikringer udland hvor disse er 
nødvendigt for at få jagttegn. 

• Nej 

• Jeg kunne godt ønske mig en overskuelig 
oversigt  
Jeg har ikke og har ikke haft de sidste 2 
år,hvor jeg har været aktiv, et overblik 
over medlems fordelene 

• nej 
• Nej 
• nej 
• DJ skal koncentrere sig om jagt for 

medlemmerne, så brug energien der, i 
stedet for at søge fordele som intet har 
med jagt at gøre. 

• Synliggørelse af medlemsfordele 
• --------------- 
• Medlemsfordele/rabatter på 

hundetræningsartikler. 
• nej 
• flere brændstofaftaler 
• Nedsæt medlemsprisen. 
• Nej 
• Stor rabat på miljørigtig benzin 
• NEJ 
• Evt rabatter på fælder eller udstyr til jagt 

på skadevoldene vildt. 
• nej 
• Tydeligere 
• Et par gange, ved køb i Jagtbutik 
• viste ikke der var nogle 
• Nej 
• Nej 
• Ved ikke hvor jeg finder dem,mangler også 

råd til revierpleje 
• Priser der gør en forskel 
• nej 
• ? 
• Er skrevet tidligere 
• ved ikke 
• Det skulle da lige være ekstra fordele for 

seniorerne! 
• Har vi nogle medlems fordele ? 
• - 
• Ved ikke 
• Jeg mangler som før kunne indstille en til 

en belønning som havde lavet et godt 
stykke revirpleje, mellem medlemmerne og 
ikke kun en forening eller klub. 

• Nej 
• Nej 
• nej 
• Nej 
• Brug kræfterne på jagt og ikke på at skaffe 

10% rabat ved Stena Line - det kan man få 
gennem rigtig mange andre foreninger. Så 
drop den del og fokuser indsatsen på det 
der er kerneforretningen. 
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• Nej 
• nej. 
• nej 
• nej 
• rabbatter i jagtforretninger 
• Ved ikke hvor jeg har fordele ?? 
• Nej 
• ja meget gerne 
• Måske noget om priser på brugte geværer! 
• Næ 
• Jeg vidste ikke, at der var medlemsfordele 
• Ikke lige sådan 
• Jeg vil gerne høre mere om DJ medlems 

rabatter ( fx pensionist rabat) 
• Nej. Kan ikke lige komme i tanke om 

nogen. 
• Nej 
• støtte til generhvervelse af jagttegn, 

skydeprøver og lign 
• Mere relevante - det er alle sammen tilbud 

der retter sig med kommende pensionister 
• Mere nyjægerstof. Hjælp til at etablere dig 

som jæger. Det føles ret uoverstigeligt som 
nyjæger, hvis man ikke er fra ennjagt-
familie. 

• nej 
• Der burde kunne forhandles langt flere 

fordelsaftaler, i betragtning af 
medlemstallet 

• De jægere der bruger deres fritid på at 
udvikle  sweisshunde - og er mulige at 
kontakte 24 timer i døgnet for påkørsler 
Af vildt / anskudt vildt, bør have stillet det 
nyeste og bedst mulige udstyr til rådighed. 
Danmarks jægerforbund kan ikke gøre nok 
for at støtte " disse soldater " 

• nej 
• Ved ikke 
• Det skal være billigere at anvende 

skydeinstruktør. 
• nej 
• Ikke ønsker - men de medlemsfordele - 

betyder som regel at service og priser - for 
forringet /sat op inden fordele forhandles - 
så der alt i alt ikke er fordele ved at 
benytte sig af dem. 

• Vi ønsker vel så velskydende medlemmer 
som muligt, så indskydning inden 
bukkejagten, disse i efteråret og 
hagløvelser inden fuglesæsonen med 
medlemsfordele i alle kredse ville være 
godt. 

• nej 
• Nej, synes ikke det er vigtigt for mig. 
• Jagtbutikker 

Rejsetilbud 

Brændstof 
Foderforretninger 
Hundepleje 
"Alt hvad en jæger benytter" 

• Større rabatter 
• Jeg vidste faktisk ikke at der var 

medlemsfordele - men det vil jeg da 
undersøge. 

• Dj giver tilskud til flugtskydnings patroner! 
(F.eks ved køb af 250 stk. 50,- kr.) -  
ved fremvisning og dokumantion af DJ 
medlemskab,  
For at mindske dårlig skydende jæger. 

• Jeg kunne godt tænke mig nogle bedre 
priser på skydning med instruktør. Jeg 
bruge selv kaløvig 1-2 gange om året og er 
meget tilfreds. Men ville gøre det mere 
regelmæssigt hvis prisen var en anden. Man 
kan sagtes være 3-4 jægere om 1 time... 

• Gerne flere fordele 
• I skal skæve til Visma Logbuy, men med 

fokus på jagt! Det er for eksempel i de 
danske butikker/producenters kamp mod 
eller med udenlandske webshop. Hvor 
spørgmålet er om DJ kan hjælpe dem på 
vej, så de overlever. 

• Flere medlemsrabatter 
• Altid åben for medlemsfordele. 
• Ja, hvis vi kan be om et kort vi kan bruge 

der hvor i laver aftaler rabatter ville være 
smart. 
Vi fik engang et kort med en ræv på som 
var medlemskort fra DJ det var smukt jeg 
så tit på det. 

• Rabat på færgen Helsingør-Helsingborg. 
• Nej 
• Nej 
• nej 
• Glemmer at de er der !!! 
• Evt,adgang til nogle fælles jagter 
• De skal være synlige - også for ikke 

medlemmer 
• Nej 
• nej 
• Nej 
• Nu er spørgeskemaet simpelthen for langt! 
• NEJ 
• Er stadigvæk for tyndt 
• Nedprioriter dem til fordel for det politiske 

arbejde 
• har vi medlemsfordele 
• Måske flere forskellige i forbindelse med 

drivmiddel benzin og diesel 
• Nej, ikke endnu 
• Jeg ved at DJ har eget brand på fjellræv 

tøj. Det kunne være en mega sælgert med 
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et stærkt brand, som medlemmer ligeledes 
kunne købe fx. et sæt jagttøj. 

• rabatter i jagtforretninger 
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Har du evt. nogle afsluttende kommentarer til Danmarks 
Jægerforbund? 
 

• Godt arbejde hele vejen rundt ! 
• Det er den bedste fritidsaktivitet jeg 

nogensinde har haft 
• Som tidligere nævnt finder jeg jagtmoral og 

-etik blandt nogle jægergrupper stærkt 
bekymrende - og jeg mener ikke DJ skal 
være bekymret for at miste medlemmer 
ved at have stærke holdninger til dette - 
jeg tror det vil gavne jægersagen i 
Danmark - 

• nedbryd HELE ledelses-eiffeltårnet og lav 
en struktur, hvor det er muligt for de 
menige medlemmer at påvirke store 
beslutninger FØR de bliver manifesteret. 
 
Drop mafia-taget om jagtforeningerne. 
 
Gør op med hovski-snovski kulturen blandt 
de ledende ånder i kredsene, hb og blandt 
de ansatte. 
 
Hold op med at genopfinde den dybe 
tallerken: 
- hold op med at konkurrere med skyde-
discipliner der allerede eksisterer og 
varetages af andre forbund ... støt i stedet 
de andre 
- Hold op med kun at anerkende "egen" 
skydeinstruktøruddannelse, når den 
alligevel bare er en gennemgang af de 
samme afsnit i sikkav, som forsvaret og alle 
de andre organisationer bruger. I ville få 3 
gange så mange skydeledere og 
instruktører, med mindst samme 
kompetenceniveau, ved at anerkende de 
fuldstændigt ens (eller bedre) uddannelser 
"udefra" ... det er direkte latterligt, at 
være militært uddannet skydelærer på et 
langt højere niveau end DJ's underviser, 
men alligevel være tvunget til at spilde tid 
og penge på at gennemføre en "uddannelse" 
der ikke indeholder det mindste "nye" 

• Vågn op og kæmp mere for jagtretten i DK 
,mere åbenhed fra jægerråd,kreds og 
hovedbestyrelse,direkte valg til 
jægerråd,kreds og hovedbestyrelse, HUSK 
DJ er medlemmernes forening og ikke kun 
den lille skare der sidder i 
hovednestyrelsen og kredsene 
medlemmernes penge betaler jeres løn så 
kæmp for dem og drop pampervæglet,en 
alm (ikke rig) jæger er lige eller måske 

bedre naturplejer og jæger som grever og 
baroner 

• nej 
• Nej 
• Nej 
• Nej 
• nej 
• Nej 
• Jeg syntes Danmarks jægerforbund har 

gjort det bøvlet at være jæger! 
• Gør noget mere for at vores medlemmer 

overholder alle regler for skydetårne og 
skydestiger. Det ser mildest talt 
forfærdeligt ud lige hvor jeg køre i hele 
landet. Det skuffer mig at vi medlemmer 
der mener de er hævet over loven. Vi skal 
have gjort noget overordnet så vi kan 
komme det til livs. Husk på hver gang der 
bliver skudt fra sådanne skydetårne-stiger 
er det ulovligt jagt. Håber i tager fat i det 
her og laver en stor artikel om det. Et godt 
eksempel med ulovlige skydetårne ses i 
videoen hvor ulven bliver skudt står der 2 
skydetårne i et hegn og der må højst stå 
skydestiger da det er et hegn og ikke en 
skov. 

• Nej 
• ja arbejd videre med en god dialog til 

foreningerne, det mangler vi 
• Nej 
• Der bliver ikke taget nok afstand fra 

krypskytteri..ulvedrab.. 
• DJ skal være opmærksom på, at landbruget 

er en væsenlig faktor for jagten i Danmark. 
I visse artikler fornemmer men, at DJ 
hælder med til Danmarks Naturfrednings 
Forening og dermed bliver en modstander 
af dansk landbrug og den måde landbruget 
drives på, ja nærmest går ind for at dansk 
landbrug nedlægges. 
En sådan holdning er absolut ikke 
befordrende for den fremtidige mulighed 
for at leje jagt - som de fleste jægere jo 
gør - og få et fornuftigt forhold og gode 
aftaler med jagtudlejerne. 
Landbrug og jægere har altid været 
medspillere i naturforvaltning og dette 
fællesskab har været medvirkende til 
mange - ja næsten alle - de tiltag der er 
iværksat rundt omkring til forbedring af 
biotober og jagtmuligheder. Så pas nu på, 
ikke at ændre holdning og dermed blive 
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modstandere. 
Landbrug er nu engang levebrød og jagt er 
fritidsinteresse der har behov for en positiv 
opfattelse fra landbruget. 

• nej 
• Være lidt mere kontante når i forhandlere 

med andre organisationer og ikke så 
vattede. 

• nej 
• Knæk og bræk 
• Fortsæt det gode arbejde  
• Jeg håber at jagtbladet fremover kommer 

til tiden. Det har hidtil været meget længe 
undervejs, op til 10 dage. 

• Bliv ved med det gode arbejde. 
• Jeg er meget tilfreds i det hele taget 
• Jeg synes forbundet yder en stor og god 

indsats for jægerne. Det er en meget stor 
fordel, at uenigheder, og dem skal der 
være plads til, holdes indenfor forbundets 
"fire vægge". 

• I gør et meget godt stykke arbejde bare 
bliv ved 

• Pas på ikke at blive gammel mands 
forening- læg en fremtidsplan for endnu 
mere formidling til skoleklasser! Adgang til 
revir gør ligeledes at en hel del jagt er 
blevet opskruet dyrt - hvad kan i gøre for 
det bliver mere tilgængeligt for flere ! 
Rimelig uoverskuelig opbygning af kredse, 
lokalforeninger - faren for at forbubdet 
komnet til at virke som en bureaukratisk 
supertanker 

• Angående Ulve-nedskydningen, hvor står DJ 
med dette, jeg har min holdning, og jeg 
mener han skal smides ud af DJ for evigt. 

• Nej 
• Kort og godt. Drop den nye struktur 

udvikling. Styrk og videreudvikling på det vi 
har vil være bedre. 

• Jeg synes i gør det godt 
• Jeg er ikke tilfreds med den måde jagt på 

kron og dåvildt bliver fastsat på jeg er 
kommet dertil at lang jagttid og 
arialbegrænsing som foreslået nok er det 
beste væk med lokale jagttider 

• Jeg har været mere aktiv end jeg er lige 
pt. og været kasserer i en lokalforening 
gennem 12 år af familiemæssige årsager 
(børn). 
Håber/forventer at jeg igen om nogle år 
kommer til at være mere aktiv igen. 

• Der skal lyttes mere til hvad der kommer 
fra lokal forening , tror ikke toppen får alt 
at vide 

• Kunne godt ønske mig mere jagttid istedtet 
for al den megen regulering 

Med bøvl med ansøgninger med mere  
Så fik alle jægere en  mulighed for at være 
med , også dem der ikke orker bøvlet 

• nej 
• Nej 
• synes i gør det udemærket 
• nej 
• Kom i gang med at understøtte lokal 

vildt(hjorte)forvaltning - det haster hvis 
jægeren skal have indflydelse på denne 
jagt fremover. 

• Nej. 
• Ok for mit vedkommende.har været 

medlem i 49 år 
•  
• Vores jagttider i Danmark er under al kritik,  

det er næsten umuligt at finde ud af hvad 
og hvornår  vi må skyde. Lav dog ens 
jagttider i sådan et lille land som Danmark. 
Hvorfor er det kun de store skove og 
konsortier der må skyde store hjorte,  efter 
september kan de kun skydes inde i skoven. 
Når jeg snakker med vores medlemmer 
giver de udtryk for at DJ kun arbejder for 
de store konsortier.  Misundelse er en grim 
ting men kan desværre også give et billede 
af noget der ikke er ok. 

• Forsæt det gode arbejde med at skaffe 
bedre jagt 

• Husk jagtabel, med april nummer..... 
• Mindre politik mere aktivitet og den 

enkelte medlems indflydelser 
• Husk at have fokus på det der betyder 

noget for flertallet af medlemmerne. Ikke 
dem med flest HA. 

• it will nice to know how many foreigners 
are part of the hunting klubs in Denmark 
and maybe having something special for 
them to teach / show them Denmark. I 
would love to participate in such a events 

• I gør det godt 
• Tag og få mere ro i de interne kredse. 

Synes det virker til, at der florere en del 
intern uro både i kreds arbejde og i HB regi 

• Tak for arbejdet. 
• Jeg syntes man skal være bedre til at lytte 

til udefra kommende kommentarer. Man 
skal især være opmærksom på ikke at 
komme i person krig. 
Jeg har fulgt med i hjorte vildt diskussionen 
hvor jeg ikke syntes at jærgerforbundet 
måde at håndtere kommunikationen og 
især person angreb på Egon Bennetsen med 
mere. 
 
Vær faglige og saglige - indviter de 
forskellige parter til dialog, lyt og 
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argumenter sagligt. 
 
Og så skulle man være meget mere 
markant i udmeldinger omkring Ulve 
nedlæggelse, og andre sager hvor jærgere 
tager loven i egen hånd. 

• Jeg synes overordnet at DJ gør det godt. 
Jeg har været sportsfisker og medlem af 
DSF i knapt 40 år, og de når ikke DJ til 
sokkeholderne. 

• I gør det godt - bare fortsæt det glimrende 
arbejde som koordinerende og ansvarlig 
part til gavn for at fastholde jægernes 
interesseområder til gavn for god vildtpleje 
og mange dejlige jagtoplevelser ude i vor 
smukke natur - uanset landsdel. 

• Kun om der gøres nok for at få nye 
medlemmer. 

• Jeg har prøvet til møder at åbne op for 
Dåvildts diskutionen men det er ikke mange 
informationer der kommer. Alle hjorte 
grupper ligger referater ud på nettet men 
der er intet fra vores kordinater her på 
Bornholm. 

• nej 
• brug lidt mere krudt på bekæmpelse af 

krager, måger og skarver. Og sæler i 
Østersøen, sammen med svenskerne. 

• Niks 
• nej 
• Ønsker mere stof om og hvordan, Mink 

regulering osv. 
• I gør det meget godt men man kan altid 

blive bedre 
• Jeg kunne godt tænke mig mig nogle 

jagtfaglige møde over året. Ikke kun 
organisations møder 

• Nej 
• Nej 
• Er glad for medlemskabet 
• nej 
• nej 
• nej 
• nej. 
• Tak for det gode arbejde! 
• Ikke pt. 
• Flad organisation og lyt til medlemmerne 

på gulvet er gode leveregler knæk og bræk 
• nej 
• Jeg synes det er et flot magasin og ser frem 

til det komme,når man ringer elle taler 
med  medarbejderne så får man altid en 
god betjening om foreks. ikke at kunde 
finde rundt i formularer til fornyelse af 
jagttabelle 
 

Har selv været med i top 10 i2017 hvor 
medarbejder opmålere og redaktionen 
lavede en formidabel fortælling (Tak for 
det) 
                                                                                                                           

• At jeg glæder mig til at komme hjem og 
deltage mere i forenings livet osv jeg ved 
bare ikke hvornår det lige bliver er det 
meste af tiden i Grønland men savner de 
danske bøge ! Af hjertet tak fra Grønland 
og søens folk ��� 

• Godt og stærkt forbund 
• Alt i alt er jeg super tilfreds. 
• i skal passe på de små lokal afdelinger 
• nej 
• knæk & bræk . 
• Når man er Nyjæger i en sen alder (60år) 

og aldrig tidligere har haft berøring med 
jagt, så er det en ualmindelig tung og 
besværlig opgave at få åbnet døre ind til 
jeres verden. 
Det gælder især jagtforeningerne men også 
den åbning og tilgang som tilbydes af 
Jægerforbundet. 
Den generalle organisation i foreningerne 
og forbundet mangler i høj grad en større 
åbenhed og vilje til at lukke os nye ind i 
varmen. 
Beklager kritikken. 

• Nej 
• ;o)) 
• Mere åbenhed, mere info til medlemmer 

lokalt. mere demokrati, kortere vej fra 
bund til top. 

• Knapt så eftergivende over for Danmarks 
naturfredning og ornitologisk forening.  Der 
burde gås noget hårdere til mange 
gæsarter, sæler og skarver.  Ikke for jagten 
på dem, men for de ret store  ødelæggelser 
de efterhånden er skyld i. 

• Sæt prisen ned på kontingentet, det vil på 
længere sigt give flere medlemmer. De 
medlemmer der melder sig ud af vores 
forening begrunder det med prisen i DJ. 

• nej 
• Nej 
• Jeg kunne godt tænke mig samarbejde med 

de andre nordiske lande når det kommer til 
buejagt. De har brug for hjælp og 
afmystificering samt datagrundlag fra DK. 

• Til spørgsmålet 'vil du anbefale 
medlemsskab af DJ til dine venner' der var 
det måske på sin plads at have mulighed for 
at svare måske og ikke bare ja eller nej 

• Forslag til bekæmpelse af mårhund. 
bekæmpelsen er ude af kontrol og der skal 
flere muligheder til. Brug vores 
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statsområder, statsskove, lav fodrepladser 
her hvor leverandøre kan levere rest 
produkter. produktionsskoler, jagtfoeninger 
kan hjælpe med opbygningen. Lad 
jagtforeninger, evt konsortier sørge for 
bekæmpelsen på pladsen og lav 
skydepræmier for hver skudt mårhund til 
foreningerne/konsortier  evt. som jagt 
pladser, træ til at plante eller lign.  
Myndighederne har opsyn med pladsen så 
det bliver gjort efter loven, jægerne får 
jagt og vi får alle skudt mårhunde. 
er sikker på alle vil gøre en indsats hvis det 
bliver gjort muligt og enkelt, lad os gøre 
det til en fælles kamp med muligheder. 

• . 
• God blad. Men hold igen med udenlandsk 

jagt. 
• Hold fokus og bliv størkere i 

kommunkationen med medlemmer og 
navnlig ikke medlemmer. Gå efter at 
involvere og skabe muligheder for ikke-
jægere i forbundet. 

• Giv os nu mulighed for at fravælge det 
fysiske blad via differentieret kontingent. 
Det vil også være et godt muljøsignal at 
sende. 

• Forsæt det gode arbejde og overvej om det 
kunne være en fordel med 
informationskampagner rettet mod den 
almindelige befolkning samt om der skal 
laves en 'hvervekampagne'. Kender en del 
der 'ikke lige får taget sig sammen og meldt 
sig ind' selv om de gerne vil. Måske kunne 
der i App'en laves en indmeldelses løsning 
eller? 
 
Knæk og bræk 

• nej 
• Man skal ikke jagte ikke medlemmer,men 

invitere dem til vores arrangementer og 
snak om det sociale idet lokalt og snak 
positivt om DJ 

• nej 
• Tak for jer :-) 
• Fortsæt kampen for bedst mulig jagt og 

natur 
• Nej 
• vi skal gøre mere for at få nye jægere til at 

blive medlem af DJ. måske gratis 
medlemskab af dj de først par år man er 
jæger, ellers tror jeg det bliver svært  for 
os at klare os over for dem der er 
modstander af jagt. 
dof , danmarks naturfrednings forening, og 
dyrenes beskyttelse har tilsammen mere 
end dobbelt så mange medlemmer som dj. 

og dertil kommer alle dem der kun sidder 
og venter på at de kan deltage i et eller 
andet de kan være modstander af på 
nettet. 

• Rigtig godt forbund 
• Jeg går ind for arealbegrænsninger til 

hjorte jagt. 1 hjort pr. 100ha er passende. 
Jeg synes I skal prøve at spørge Jeres 
medlemmer om deres holdning. 

• Er interesseret i rådyrsyge på Fyn. 
• Angrebet på dansk landbrug var lige ved at 

få mig til at melde mig ud. Budskabet 
kunne have været afleveret på en langt 
bedre og mere anstændig metode. 
Landbruget og jægere er ikke 
modsætninger (jeg er ikke landmand). 
Objektivitet og forskning samt vejledning 
om vildt er vejen frem. Gør ikke det igen!  
 
Der er meget fokus på store jagter og 
udlandske jagteventyr. Mange af os er mere 
fokuseret på at pleje vores lille revir og få 
gode oplevelser med det. Pas på at DJ ikke 
bliver for storvildtsjægere, godsjægere og 
den med en riffel til 50000. 

• Overordnet set synes jeg det går godt for 
Danmark Jægerforbund. De sager og 
problemer jeg hørt og læst om, synes jeg 
er blevet behandlet virkelig godt. 

• Ingen areal begrænsning på kronvildt tak. 
• Nej 
• I gør et rigtig godt stykke arbejde, tak 
• nej 
• Well done 
• De samme som de indledende 

kommentarer. Pas på ikke at falde i klima- 
og naturtossernes fælde. Maria Reumert 
Gjerding og de andre venstreforvredne 
tosser fra Danmarks Naturfredningsforening 
vil ikke jægerne noget godt. 

• DJs håndtering af "ligestillingssagen" har 
været en skandale, og vi tåler simpelthen 
ikke dette I længden 

• Tak for indsatsen generelt! Synes godt at 
der kunne fokuseres hvilket mine svar nok 
afslører, men jagten ville ikke være noget i 
DK uden DJ's arbejde. Hvis mine svar ønskes 
uddybet kan jeg kontaktes på 31189469 

• nej 
• Jeg føler mig lidt under pres for at deltage 

i DJs og organisationernes arbejde. 
Bort set for det elitære og dyre er jeg 
rimelig tilfreds jæger og et rimeligt godt 
tilfreds medlem. 

• Nej   godt arbejde udført af bestyrelsen 
• nej 
• Generelt tilfreds :-) 
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• God jul og godt nytår !      Hilsen Keld 
• Nej 
• Godt at danske jægere bliver synliggjort i 

daglig tale. 
• Nej 
• Mindre regulering, mere jagt. Specielt på 

skovduer. Alle som har lyst til duejagt i 
september kan få det, så hvorfor 
regulering. God jægerskik er ikke at skyde 
enlige duer på regulering, men ved alle 
det? Uddannelse og oplysning i stedet for 
begrænsning. 

• Nej 
• Jæger appen fungere ikke da man ikke kan 

se jagttider frem i tiden som man kunne på 
den gamle   Der kunne man slå op og se 
hele jagttiden på hver art og ikke kun hver 
dag 

• Nej 
• Danmarks Jægerforbund bude snares 

tilbyde jagtforeningerne et medlems- og 
regnsskabssystem i lighed med det 
Spejderkorpsene i dabmark kan bruge. 

• Blew glad for formandenskronik/leder I 
Jæger og ansvar og miljø. Og det er første 
gang det kommer klart ud.   
Er foruroliget over facebook grupper for 
jægere der pludselig bliver tilsvinet med 
racistiske (de kalder det humor). En god 
etik og høflig behandling af hinanden er et 
minimum.  Vi kan ikke beholde folkets 
accept af vores livsstil hvis behandler andre 
flabet, nedladende og uforskammet selvom 
det er lukkede jæger grupper. Meldte mig 
ud af “alle os der går på jagt”. Den var god 
og sober i starten. Men så kom der andre 
indspark som ikke blev lukket ned 
ordentligt. 

• Fortsæt det gode arbejde 
• Historiske beretninger af gamle forfattere 

som Kaj Munk og andre samt nye forfattere 
som skriver om jagt. Beretninger fra det 
store udland. og gerne mere af hav og 
strand jagten. Gerne mere af udstyrs 
beskrivelse og afprøvning af krudt og 
våben. 

• I gør det godt :-) 
• Bliv bedre til at formidle og udstille de 

store værdier jægerne tilfører naturen - 
uanset det er for egne interessers skyld  - 
italesæt det i stedet som et plus at der 
findes et incitament! 

• nej 
• Jeg har bl.a. gjort brug af den mobile 

skydevogn, hvilket er genialt. Dygtige og 
underholdende instruktører. Fornuftigt 

prisleje. 
Kan DJ skaffe rabat på Susegården, SE? 

• nej 
• Er for dyrt 
• I skulle tage at kigge ind af og se på hvorfor 

i rent faktisk eksistere og så arbejde ud fra 
det. Og så lade være med at være så 
lukkede 

• I gør det godt 
• Uundværlig 
• I gør det super godt 
• Kom mere ind i sagen om fredninger af 

arealer der står staten på for meget 
• nej 
• DJ gør et kæmpe arbejde, bliv ved med 

det. 
• Ny struktur tak. 
• Jeg mangler navne på dem der er 

registreret som reguleringsjæger 
• Jeg gør endnu engang opmærksom på, at 

kreds 4 ikke er Sønderjylland men 
Sydjylland. Det er for mig uforståeligt, at 
DJ ikke har så meget historisk viden, at 
man kan få det rettet. Hvis det er så 
vigtigt, at Sønderjylland skal nævnes, kan 
man i stedet betegne Kreds 4 som Syd- og 
Sønderjylland. 
Jeg kunne godt ønske mig, at de øverste 
topfolk i DJ blev bedre til at besvare 
henvendelser. I min tid som tillidsmand på 
øverste niveau i DJ blev der besluttet en 
svarfrist på henvendelser, men det gælder 
tilsyneladende ikke længere? 

• Er ikke meget hjemme. Arbejder en del i 
udlandet. 

• mere tilskud til flugtskydning og mårhunde 
regulering. 

• Jeg kunne godt tænke mig at der blev 
arbejdet for: 
Udryddelse af ulve i Danmark. 
Jagttid på Skarven. 
Jagttid på sæler. 

• Fortsæt det gode arbejde... 
• Glimrende organisation 
• Ingen kommentarer 
• God vind fremover.Knæk og bræk. 
• Ja jeg glæder mig til næste blad 
• nej 
• Synes jeg er kommet ind på det meste 

allerede 
• Måske i skulle gøre os opmærksom på 

tidligere at til slut kunne komme med 
kommentarer. 

• nej 
• synes generelt i gør det godt  . 
• Fortsæt det gode arbejde! 
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• Arbejd for at få oprindelige Dåvildts 
jagttider tilbage  
Det hænger ikke sammen at Dåvildet  
Øger voldsomt i antal og jagttiden refuseres 
og lægges hvor der ikke er afgrøde på 
markerne, så er det kun i skove godserne 
og statens jorde bestanden opholder sig, 
uden mulighed for almindelige jægere kan 
skyde Dåvildt 

• Jeg syntes i gør et godt stykke arbejde og 
er meget glad for at være medlem Tak 

• Tak for gode oplevelser via bladet Jæger og 
hvad der tilbydes eksternt i de forskellige 
kredse. 

• Kom ind i kampen, og gør lidt for den lille 
mand 

• Vi kunne godt være nogle flere medlemmer 
90000 medlemmer er jo ikke meget når der 
ca 180000 jagttegn løsere. 

• Nej 
• Venligst også varetage “fattigmandsjagten” 

som strand- og fjordjagten. Det er til at 
kaste op over alle de resurser der af DJ 
bliver brugt på krondyrjagt, gods og 
statsskove samt andre steder hvor der er en 
økonomisk aspekt i at støtte.  Der burde i 
en forening som DJ være plads til 
mangfoldigheden og også varetage andre 
dele end kun de økonomiske stærke 
grupper. Hvorfor ser man ikke DJ mht 
reduktionen af andefugle i Lillebælt efter 
banden i Fredericia. Hvorfor ser vi ikke DJ 
mht reduktion af vadefugle på 
værnengene, eller for den sags skyld pløje/ 
opdyrkningen og afvanding af området. 
Hvorfor ser vi ikke DJ i debatten om 
muslingbankers forsvinden pga trawlere der 
ødelægger dem og derved går ud over 
dykænderne.  
Havde kronhjortene lidt samme skæbne i 
stadsskovene skulle DJ nok komme på 
banen. 

• Nej 
• Jeg syntes der tit er for meget fokus på 

nyjægerne, man fremstiller jagt pga udstyr 
og selskabet. Jeg lærte det i en jagtpram 
som 16 årig med en far der lod mig lære at 
begå sig på egen hånd i naturen og på 
jagten, med tiden har jeg lejet det jagt, 
som de andre dyrkede da jeg sad i 
prammen og var misundelig på dem... det 
gav basale jagtfærdigheder og min 
opfattelse af jagt, lander ikke på udsat 
vildt, men det frie dyreliv..... min første 
jagtoplevelse var jo ikke en kæmpe 
seksender eller stor brunsthjort, men en 
sølle troldand... men det skabte glæde og 

jeg har med tiden skudt alt på jagtloven 
herhjemme og nydt hvert minut, som skabt 
på erfaringer fra min rejse igennem 
jagtlivet, det behøver en flok gamle gnave 
mænd med hver deres mening ikke opflaske 
nyjægerne med inden for deres 1. Jagtår 
eller folk der sælger disse ydelser. 
Jeg tager hellere end gerne nye jægere, 
men jeg lader dem nu selv drage deres 
erfaringer. 
Jeg syntes at den disponering der tit er på 
nyjægerne, giver anledning til forkert 
opfattelse af jagt og anledning til at nogle 
kan lugte vældig profit på vild/vejledning 
af dem. 
For jagt er ikke bare at købe det rette 
udstyr og gå ind i en udsætning og skyde 
løs... det er etik, sjæl, snilde og selvgjorte 
erfaringer. 

• Ændre medlemskortet til et kort i samme 
kvalitet som et betalingskort, istedet for 
det billige skrammel, som bøjer og krøller 

• Nej 
• Nej 
• Det er fedt der er blevet gjort så meget for 

bue jagten 
• nej 
• Er meget skuffet over man på trods af 

konkrete beviser ikke handler, man tør ikke 
• Godt arbejde. 
• sørg nu for at vi bevarer nærheden i vores 

organisation. Vi skal have et jægerråd hvor 
alle jagtforeninger føler at de hører til ( 
højst 10 jagtforeninger) en 
jægerrådsformand som alle kender og føler 
at det er deres repræsentant, en delegeret 
til repræsentantskabet som alle kender og 
føler varetager deres interesser, et 
hovedbestyrelsesmedlem som alle kender 
og føler at han/hun varetager deres 
interesser. 

• Keep up the good work !! 
• Få alle måger på jagtbart vild med jagttid - 

drop alt reguleringssnak , indfør jagtider... 
• klø på i gør det godt! 
• Nej 
• Husk at landbruget er vores vigtigste 

samarbejdspartner! Og for god ordens 
skyld: Jeg er ikke selv landmand. 

• Nej 
• Fin spørgeskema 
• Jeg synes, at i som politisk organisation har 

håndteret ulvedebatten meget 
tilfredsstillende, men må forstå at der er 
langt fra jeres politiske niveau til 
hverdagen for os jægere. 

• Godt forbund  
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• Nej 
• Som sagt: Det er en utaknemmelig opgave, 

så jeg er glad for at I gør det - og så hold 
dampen oppe på det digitale! 
 
Hvis jeg skulle komme med et mere 
generelt ønske, så er der stadig alt for 
mange jagtforeninger, der kører på 
kontanter og KUN på kontanter. Hvis I 
kunne hjælpe foreningerne til at komme i 
gang med MobilePay ville det fjerne en af 
de små irritationsmomenter for os, der kun 
skal forbi en hæveautomat når der er jagt 
på programmet. 

• Kan kun sige vi kan være stolte af 
Danmarks Jægerforbund 
Syntes alle ansatte og tillidsfolk gør det 
godt. 

• Vi er for få medlemmer. 
• Der er for dårlig eller nærmest ingen 

oplysninger om fasanopdræt og d.l. i 
JÆGER 

• Fortsæt det gode arbejde med at bevare 
retten til at gå på jagt. Styrk interessen for 
medlemmerne i arbejdet med naturen og 
dyrelivet. Så jagt ikke kun bliver 
underholdning for jagtens skyld. 

• Nej 
• Har ikke tid nu 
• Jeg synes, det var et godt og nødvendigt 

tiltag for år tilbage mht Indrapportéring af 
vildudbytte ift at få fornyet jagttegnet 

• knæk og bræk fremover 
• Fortsæt endeligt med jeres gode arbejde. 
• Har haft alvorlige overvejelser om 

udmelding af forbundet. Dette skyldes 
primært mængden af uheldige udmeldinger 
på sociale medier fra folk, der på forskellig 
vis repræsenterer Jægerforbundet. Den 
primære grund til, at jeg ikke har meldt 
mig ud er, at jeg føler man bør støtte den 
organisation, som gør et stort arbejde for 
at værne om jægernes, og naturens, 
interesser. 
Jeg kunne dog godt skifte mening igen, hvis 
ikke forbundet formår at luge ud i egne 
rækker, i den alt for store mængde af 
ubegavede fjolser med for skæve jagtetiske 
og moralske holdninger. 

• Fortsæt det gode arbejde 
• fortsæt det gode arbejde :-) 
• nej 
• Jeg ville ønske at indsatsen på hundeprøver 

og træning kunne få et lidt mere 
professionelt udtryk. Tilgangen virker noget 
gammeldags for mig. Dog kan alle jo ikke 
bruge så meget tid på hundetræning som 

mig, men grundlydighed burde alle 
jagthunde have. 

• VIGTIGHEDEN AF KORREKT UDDANNELSE AF 
JAGTHUNDE/FØRERE SKAL I FOKUS. 
"KRAV" OM UDDANNELSE TIL HUNDE OG 
FØRER HVIS HUNDE ØNSKES MEDBRAGT PÅ 
JAGT. (DET I LOVGIVNING ER FOR LIDT) 
 
DJ BØR OMGÅENDE STILLE KRAV/GÅ I 
DIALOG TIL/MED POLITIET OMKRING 
HÅNDTERING AF VÅBEN 
REGISTRERING/FORNYELSE AF TILLADELSER 
OSV. OSV. DET ER SIMPELTHEN FOR BØVLET 
OG GAMMELDAGS. 
EKS: FORNYTILLADELSE MED NEM-ID, FORNY 
TILLADELSE ,GODKEND MED NEM ID, BETAL. 
SOM DET ER NU SKAL ALT TASTES FORFRA 
OSV. OSV. 

• Nej 
• Husk at lytte til de lokale foreninger 
• nej 
• Nej 
• Er kun medlem for at komme på prøver og 

komme til hundetræning i den lokale 
jagtforening, men overvejer at melde mig 
ud da det er mange penge for mig at betale 
. 

• Fortsæt som I gør! 
Kæmp mod arealkrav, så jagt på store 
hjorte ikke kun bliver forbeholdt de få 
(medlemmer) 

• Nej 
• Nej 
• Nej 
• Nej.Som sagt. Jeg går (Pirschen) kun, I 

Tirol. SÜDTIROL. UND Bayern.  
Bjarne Biilmanner - Hirschmann zu 
Hirschburg. 

• Nej 
• Der er alt for mange personer, der har 

jagttegn, men ikke er medlemmer af DJ!! 
Få fat i dem!! Jo større organisationsgrad vi 
kan fremvise, jo større vægt har vores 
input ift andre grønne org. og det politiske 
niveau! 

• Har altid været godt tilfreds med, at følge 
med, via jagtbladet. (har nu rundet de 80 
år) 

• Jeg er meget på invitation jagt 
• Jeg bør nok finde Jæger App’en 
• Nej 
• I er for selvtilstrækkelige. I har ansat en 

række såkaldte specialister, hvornår hører 
eller læser man noget fra dem med mindre 
det er fra deres jagtture? 

• Længere jagttid på duer tak - især dem i 
haven :-) 
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• I gør et godt stykke arbejde - vi skal stå 
samlet! 

• mindre snak , mere handling 
• Tak for jeres indsats 
• ja Arbejd på at få slettet afstands grænsen 

for stiger og skydetårne til naboskel. 
• Nej 
• Jeg savner rubrikken Fra jæger til jæger i 

bladet. Synes næsten vi mangler et reelt 
medlemsblad. 
Madopskrifter fra Jæger ville være rart at 
kunne finde på hjemmesiden. 

• Færre magasiner om året. i stedet for 11, 
så kort det ned til 5 

• Jeg syntes at I gør et godt og stort 
arbejde.Tak for det :-) 

• Kedeligt blad 
• Nej 
• Jeg så gerne at artiklerne i Jæger, var 

længere. bedst som jeg kommer ind 
historien er den slut 

• Tak for en godt politisk og naturmæssigt 
arbejde. 

• For mig er etik utrolig vigtig og det synes 
jeg Jægerforbundet er rigtig gode til at 
formidle - ellers kan vi godt pakke bøsserne 
væk. Jeg vil også fremhæve annoncerne og 
butikkerne i medlemsbladet. Der er rigtig 
mange gode tilbud og de er dygtige til at 
rådgive i de butikker, jeg kommer i.  
 
Det er også vigtig for mig, at blive 
behandlet ordentligt - jeg sidder i en 
lederstilling og har en alder, hvor jeg 
forventer at folk taler pænt og 
respektfuldt. Selvfølgelig har 
Jægerforbundet kurser til tillidsfolk mv. - 
det skal i blive ved med. 
 
 

• Overordnet set et rigtig godt og vigtigt 
forbund. Vi skal bare have noget mere 
magt, og det er muligt i kraft af at jagt er 
blevt mere in bland den yngre generation, 
endda selv for mange som ellers ikke er så 
naturinteresserede. Godt eller skidt at 
motivet ikke er glæden ved natur, men 
med sikkerhed en øget mulighed for at vi 
som jægere kan nå længere ud og opnå 
mere politisk. 

• Fint med denne undersøgelse.  
 
Kunne det være en ide, at der blev taget 
hånd om nyjægere. Måske en opringning fra 
erfaren jæger, med tilbud og deltagelse i 
jagtoplevelser. Kendskab til teknikker, 

sikkerheder, vildthåndtering mv. fra en 
erfaren jæger vil være guld værd. 

• Profiler DJ som Danmarks eneste reelt 
naturlige grønne organisation 

• I bør være mere aktive i jeres formidling af 
det jagtpolitiske arbejde og status på 
dette; eks. Hvornår den nye miljøminister 
træffer beslutning om prioriteringen af 
skydeprøver for nyjægere. 

• Nej! 
• Jeg er stolt af at være medlem af DJ 
• De fleste spørgsmål kommer 25 år forsent 

har passeret 80 
• Fortsæt det gode arbejde 
• fint ok tommel op 
• Fortsæt det gode arbejde 
• Nej 
• Arbejdt på at få jagttid på flere måger og 

råger. 
• Gør mere for tilskud til mårhunde 

bekæmpelsen!!! Deres tilstedeværelse kan 
virkelig mærkes på ande og fasan 
bestanden nord for Fredericia 

• Tak for, at I orker at være ansigtet udadtil 
imod bølgen af "storbykultur". 

• nej 
• spørgsmålene er lavet af en ikke aktiv i 

lokalforening  (og måske heller ikke er 
jæger) 

• Hold fokus og få slået de dårlige tendenser, 
en håndfuld eller to lader FB fylde over 
med, ned. De og det er gift for en fælles 
platform for os jægere! 

• ik andet end tak for et godt arnejde og jeg 
håber og kunne komme til og hjælpe med 
det når jeg består mit jagttegn 

• Nej. 
• Overvej om det kan gøres billigere for 

studerende eller unge under 30. 800 kr. om 
året i gebyr er mange penge når man er på 
SU. 

• nej 
• Strukturen synes jeg er god som den er i 

øjeblikket 
• Jægernes naturfond er fuldstændig væk i 

synlighed. 
• Arbejd for mere og bedre jagt. 
• Nej 
• TAK for et godt blad  
• Nej jeg har ingen kommentarer 
• Gerne et lederkursus, som man kan komme 

på som ung. Ligesom Danmarks 
sportfiskerforbund har det, som hedder 
Junior lederkursus 

• Nej 
• Nej. Bare fortsæt som I gør. 
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• nej 
• Priser på kurser er for høje. 
• I ender som DSB hvis i forsættet med pris 

stigning få nu fler med det er vigtig med 
mange medlemmer det handler ikke om 
vækst i kr og øre men mængen af 
medlemmer 

• nej 
• Keep up the good work  
• På trods af mine svar, er jeg ikke utilfreds 

med Dj 
• Bliv ved med det gode arbejde. Knæk og 

bræk  
• Jeg så gerne, at jeres kursusudbud blev 

udvidet med flere praktiske kurser. 
• Nej. 
• Tak for et godt og seriøst stykke arbejde til 

gavn for jagten i Danmark. 
• Knæk og bræk. 
• Godt omdømme i DK 
• Jeg har været medlem i lang tid af to 

lokalforeninger og der får jeg mine behov 
dækket så alt er vel godt nok. 

• Vil gerne have en dialog med jer omkring 
brugshunde i dk 

• Nej 
• nej 
• Det går rimeligt godt - der er stor 

opbakning i befolkningen for jagtsagen. 
Der SKAL igen ruskes op i myndighederne 
angående ventetiden på våbentilladelserne 

• 0 
• Jagthornsblæsning er noget som Danmarks 

jægerforbund burde fremme kendskabet til 
noget mere bl.a. ved at udbyde flere kurser 
og arrangementer. 

• Nej 
• nej 
• nej 
• Fortsæt med det gode politiske arbejde på 

alle plan, og det gode blad. 
• Godt arbejde 
• Nej 
• Prøv at undersøge hvorfor man i Slesvig 

ikke råber så højt om ulve, sidste efterår 
var jeg dernede og så ikke bønderne havde 
ulve hegn omkring deres får og andre 
husdyr. 

• Som tidligere angivet, ønsker jeg DJ mere 
synlig i debatten om brug af den danske 
natur 

• Fortsæt endelig med det gode arbejde. 
• Nej 
• Det burde være valgfrit om man vil 

modtage magasinet da det i mit tilfælde 

ryger direkte i skraldespanden, hvilket er 
spild af papir. 

• Min store interesse er gravjagt. Derfor har 
jeg gravgående hund. Jeg ser meget frem 
til forbundets medvirken til ændringer i 
lovgivningen omkring gravoplæring af 
hunden for levende ræv. 

• Er meget begejstret for den kvalitet, som 
DJ står for - både informativt, innovativt og 
politisk 

• Bliv ved med at kæmpe for jagten i 
Danmark og oplysning til ikke jægere 

• Nej 
• Nej 
• at der kunne blive  samme jagttider på 

krager som på ender så de må skydes inden 
solopgang 

• Jeg vil gerne ser Jer i den offentlige 
debat!! 

• Hold endelig fast i begrebet den lille mands 
jagt . Vis samlet enighed omkring det . 

• Muligvis inddrage og lytte lidt mere til 
medlemmerne 

• jeg går ind for arealkrav 
• Der er virkelig meget brug for dj finder ud 

af, hvorfor så mange jægere ikke er 
medlem, frem for at plukke eksisterende 
medlemmer. Berøringsangst!! 

• nej 
• Den gode oplevelse af et stykke vildt 

nedlagt på ordentligt måde  er meget mere 
værd end de store parader  med vildt, hvor 
meget få ønsker at få det med hjem! 
Husk det og skriv om det i stedet for 
antallet på paraden! 

• Mere openhed 
• Der er meget langt til toppen. 
• nej - efter at ha' svaret på spørgsmålene 

ser jeg mig selv som en gammel sur mand - 
men det er jeg ikke - efter min egen 
opfattelse 

• En god organisation der taler jægernes sag. 
Bygger for en stor del sin viden på fakta og 
forskning. 
 Måske man skulle have direkte valg til HB 
poster i de enkelte kredse. Dette ville give 
det enkelte medlem direkte indflydelse på 
hvem der skal repræsentere ham eller 
hende i hovedbestyrelsen. Jeg tror også det 
ville give større interesse for 
hovedbestyrelsens arbejde og fremme 
kommunikationen fra hovedbestyrelsen og 
ud til det menige medlem i kredsen. 

• Forsæt.. :) 
• vær på vagt vi har fået ny regering 
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• Hvis DJ skal fremstå som en professionel 
vildt og naturforvaltnings - organisation , så 
bør i støtte op om arealkrav for afskydning 
af hjortevildt og især hjortene!! 

• Ja det er for lukket en kreds der styrer hele 
dj, lad os få noget mere  åbenhed det har 
vi råbt på i 15 år og intet sker. 

• nej 
• Godt arbejde 
• Forsæt det gode arbejde.  
• Nope keep op the good work fedt blad! 
• Nej 
• nej 
• Kontingentet er for dyrt for pensionister ! 
• . 
• Jeg kunne ønske mig en fast rubrik i Jæger 

med et jagtlovemne hver måned. Feks 
transport af våben mv.  
Arbejde med politiet om besværet med 
kontant og gøre det muligt at kunne se 
hvilke våben, man er registreret for mv 

• Næh 
• Flot arbejde, bliv ved med det. 
• Forbedring af jeres Apper nødvendig - det 

er primært et IT teknisk problem. 
Man skal sætte sig i brugerens sted ! 

• Jeg tænker at DJ gør et kæmpe arbejde, 
men som nyjæger er det svært at se hvad 
ens kontingent går til. 
 
DJ skal være meget mere klar i 
kommunikationen til medlemmerne. Da jeg 
meldte mig ind var et storts tema den nye 
organationsstruktur. Men efter at have set 
jeres film omkring den nye struktur, kan 
jeg stadig ikke helt klart svare på hvilken 
betydning det får for medlemmerne. Der 
mangler klare eksempler på hvor den gamle 
struktur har fejlet og hvor den nye vil 
undgå disse fejl. 
 
Generelt virker DJ som lagt væk fra mig 
som nyjæger. 

• Tak for interessen. Held og lykke fremover 
med arbejdet i forbund og foreninger. 

• Nej 
• synes i gør et super godt stykke arbejde 
• Nej 
• Jeg var medlem af Storkøbenhavns 

Jagtforening i 10 år og deltog i et 
arrangement og meldte mig ud 
ER nu medlem i Ramløse fordi jeg kender 
formanden 

• Jeg syntes at kontingentet til 
jægerforbundet er blevet for dyrt. 

• nej 

• Nej 
• Sørg for at HB - meget hurtig - kommer til 

at virke mere troværdig, og specielt at 
formanden CLC viser mere åbenhed - noget 
han lovede da han blev valgt. 

• Jeg har ikke været på jagt de sidste 2 år på 
grund af rygskade. Det bliver forhåbentlig 
bedre næste sæson 

• Kurser burde være billiger som medlem 
samt flere lokal afholdte 

• Jeg finder det vigtigt, at man kan nå ind til 
de centrale beslutningstagere, når vigtige 
sager opstår.  
Det har jeg heldigvis også oplevet.Men det 
er ikke altid sket i første hug. 

• ikke umiddelbart 
• Nej 
• Husk jagt ikke kun er for de pengestærke, 

men også mening mand. Hans interesser og 
økonomi skal i også værne om. 
Selv har jeg været jæger siden jeg kunne 
gå, og hvis jeg ikke havde min egen jord 
havde jeg nok ikke råd til jagt i Danmark. 

• I stedet for at indføre areal krav på 
hjortevildt. Kunne man lave afskydning 
efter point, så en kalv 2 point en hind 3 
point 
 
Og så samle 10 point for at jage Hjort, på 
den måde er jagten ens for alle og 
jagttiden på Hjort kan være hele sæsonen, 
derved opnås at jægeren der har nedlagt 
hind og kalve og opnår 10 point har flere 
måneder til at udse den rigtige Hjort til 
afskydning.og de resterende jægere kan 
jage kalve og hind samtidig. 
 
Man ku levere alle 4 klove fra dyret til 
vildthånterings station, hvorefter de kan 
anmelde det til jægerforbundet med 
jagttegn nr og opgive det i en offentlig data 
base på nettet hvor folk kan følge med i 
hvem der har ret til at skyde Hjort og 
derved opnå egen kontrol blandt jægerne. 
 
Mere jagt, og flere gode oplevelser i stedet 
for sure miner og slåskampe blandt 
medlemmerne. 

• Det er et godt blad 
• Nej 
• Fortsæt APP'en 
• Jeg mener Danmark er for lille til at huse 

ulve !!!!! 
• Meget ærgerligt vi ikke evnede at kæmpe 

godt nok, til at falkejagt blev tilladt. Jeg er 
Ikke selv falkoner, og kender heller ingen. 
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• Stærk udmelding om at vi ikke I Danmark 
har plads til store rovdyr som ulve.  
Mange af tilhængerne er altankasseejere. 
Deres interesse for vildt og natur har de fra 
fjernsynskig. 
Ulver har ikke mere ret til at være I DK end 
mårhunden og vildsvinet. 

• nej 
• ELSKER AT GÅ PÅ JAGT I DEN DANSKE 

NATUR! 
• nej 
• Forsidefoto er blevet dårligere og dårligere 

det sidste år, nu må bunden være nået. 
• Nej 
• Man burde arbejde mere åbent om 

hjortevildtforvaltningen. 
Mange menige medlemmer er stadig ikke 
overbeviste om validiteten af 
tandundersøgelser. Tilsyneladende kan - 
eller vil - ingen fra DJ oplyse, hvordan man 
har fundet ud af, at der er for få gamle 
hjorte, eller hvordan man ved, at målet om 
x antal % er opnået. Det er dybt useriøst. 
Man kan ikke planlægge eller lave statistik 
uden at have nogen valide tal at gå ud fra. 
Det ved enhver skoleelev. 
Allerede nu er man i gang med såkaldt 
dåvildtforvaltning, og det næste bliver vel 
råvildtet. Det ser ud som om DJ ønsker at 
gøre jagtudøvelsen på hjortevildt så 
bureaukratisk som muligt.  
Kom ud af busken med nogen ordentlige 
argumenter og forklar baggrunden for jeres 
handlemåde. 
Heldigvis ydes der en god indsats på andre 
områder. Tak for det. 

• Mine besvarelser er præget af, at jeg 
nærmer mig de 80 år og kun i begrænset 
omfang kommer på jagt - mest inviteret af 
gode venner.  Har tidligere været meget 
mere aktiv og deltager i jagtkonsortier og 
som sådan været på jagt rigtig mange 
gange i løbet af en sæson. 

• Fortsæt det gode arbejde og lad vær med 
at pille ved jagttigerne på dådyr. 

• Som følge af min knap så gode hørelse, ser 
jeg gerne at der ved kurser er højtaler til 
stede, idet jeg ellers ikke får noget udbytte 
af kurset. 
Det er årsagen til at jeg sjældent deltager i 
relevante kurser. 

• Der køres en god stil fra Danmarks 
Jægerforbundet, bliv ved med det. 

• Nej ikke udover af de ansatta incl. 
formanden gør et helt fantastisk stykke 
arbejde for jagtsagen 

• Nej 

• Nej 
• Jeg er desværre ikke så aktiv, men støtter 

gerne "jagten" 
mvh. 
/Morten L. 

• Håber de har tøj til voksne, når jeg vinder 
lodtrækningen 

• Jeg tror, Jægerforbundet skal være 
opmærksom på medlemmernes 
gennemsnitsalder. På jagter oplever jeg en 
del nyjægere i aldersgruppen 35-50 år, der 
ikke har meldt sig ind i Danmarks 
Jægerforbund. Når jeg spørger ind til, 
hvorfor, får jeg ofte til svar, at det er så 
besværligt og tidskrævende at være med i 
en forening!! 

• ønsker mere hjælpsomme når mand har et 
problem 

• Ja, Hvis man svarer ja til at deltage i 
lodtrækning, så får man mange mails fra 
jer som er uønsket, og det ønsker jeg ikke. 

• Fortsæt det gode arbejde 
• jeg kunne godt tænke mig at i tog det op 

med iskant jagt. reglen er fantasts når vi 
har en hård vinter. men her i de milde 
vinter vi har, er vilde ikke trængt men er 
der bare en lille iskant. ødelægger det en 
masse jagtmulighed  for os strandjæger. 
jeg ved godt at vi ikke er så mange 
strandjæger tilbage, så det er svært at 
råbe nogle op omkring dette emne, men 
der må da være en mulighed for at give en 
dispensation for denne regel i milde vinter. 
håber at i vil tage bolden op. m.v.h. jan. 

• DJ er et godt forbund, som jeg er glad for, 
at være medlem af. 
Uden DJ var der ingen jagt i Danmark. 

• Det er dyrt 
• savner siderne med private salgsannoncer i 

Jægerbladet 
• Tak fordi i gør noget for jægerne. Men 

samtidig virker det også som om i giver for 
hurtigt op over for DOF og DN når det 
kommer til forhandlinger om jagttider 
(MÅGER!!!! og Skovdue). Det ender med at 
de to andre følelsesplagede organisationer 
løber afsted med deres vilje på ulogiske 
grundlag. 

• godt arbejde jæger :-) 
• Nogle flere gratis fælles jagter, nyder 

fællesskabet 
• Kunne der ikke gøres mere for at vi igen får 

en realistisk træning/afprøvning af de 
gravgående hunde, inden de anvendes på 
avl/jagt? 

• I gør det overordnet godt. 
Ville jeg andet kunne jeg engagere mig 
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noget mere. 
Fortsæt!! 

• Nej for de gør sgu da alligevel som de selv 
har lyst til 

• Det er godt som det er. 
• jeg synes det er forkert at der er opstået 

en interesse konflikt mellem dansk 
landbrug og DJ. vi ønsker begge det bedste 
for vores natur og bør derfor støtte i stedet 
for at modarbejde hinanden. 

• nej 
• Nej. 
• Læste den anden dag, at visse 

naturforeninger påstår, at manglende ulve 
herhjemme er blevet skudt af jægere og 
gravet ned, og dette påstås uden beviser. 
Det kan godt få mig op i det røde felt, der 
mangler jeg Jægerforbundet tager til 
genmæle! 

• nej 
• Det klæder Danmarks Jægerforbund at 

have ændret sig fra at være en kolos på 
larvefødder, til at være en forening for alle 
jægere. Undskyld sammenligningen. 

• Nej 
• Intriger blandt lokal og hovedbestyrelse 

medlemmer, kommer ikke den almene 
medlem ved og der burde ikke skrives om 
det. Desuden syntes jeg der skal 
spalteplads til dygtige skribenter og kun 
dygtige, så bladet kan bibeholde en vis 
standard. 

• God forening. 
• Nej. 
• Man kan jo ikke gøre alle tilfredse  men 

prøv at være så logiske og troværdige hele 
vejen rundt.  Det kan måske få de 
medlemmer tilbage som tvivler på jer 

• Bliv ved med at gøre det gode arbejde :-) 
• i skal forholde jer til at i er en jagt 

forening, og ikke hjemmeværnet eller 
forsvaret. Kommer der nogen sinde et 
kursus der omhandler camouflage, eller 
skydning over lange afstande via ansat i 
forsvaret, er vi mange der forlader 
foreningen 

• Ny formand 
 
Og forslag til DJ vedtægter. EN formand må 
kun sidde to valgperioder. SÅ skal der nyt 
blod til. 

• Kan DJ få lavet en aftale om kassation af 
vildt(knogler, skind m.m) i kommunalt regi? 

• Gør nu noget for at få det vildsvinehegn 
ned!!!! 

• nej 

• Få lavet en kvote ordning på det store 
hjortevildt a Lars Sverige eller USA  med 
tilhørende tag som skal købes før jagten 

• Helt overordnet gør I det rigtig godt, og jeg 
er stolt af at være medlem 

• Jeg synes, at foreningens nuværende 
formand optræder uværdigt, og tåbeligt. 
Det sidste jeg har oplevet er, at han til et 
hjortevildtmøde i Kolding, bagtaler 
familien Troldtoft fra Ulfborg. Hans 
udtalelser i den forbindelse, kan i bedste 
fald betragtes, som sladder Hvis Claus Lind 
Christensen havde format, som det kræves 
at være formand i en landsdækkende 
forening, ville han holde sig for god til den 
slags.  
For nogle år siden blev det afsløret, at der 
på et sjællands gods blev indfanget og 
aflivet rovfugle, i forbindelse med 
udsætning. Mig bekendt blev de 
pågældende ikke ekskluderet af DJ. Det 
fortæller noget om, at Claus Lind 
Christensen ikke kan sætte ting i relief, og 
glemmer, at han har to øre, og kun én 
mund!!! 

• Jeg støtter DJ for di jeg mener at det er 
meget nødvendig og fordi DJ gør et stor 
arbejde for jægerne. 

• Er generelt glad for mit medlemsskab, men 
oplever, at der er alt for mange nye 
jægere, som ikke ved hvorfor de skal være 
medlem, så der skal muligvis informeres 
bedre i forbindelse med jagttegns kurserne.  
 
På favcebook sider som alle os der går på 
jagt, kan man til tider opdage, at der er 
nogle "eksperter/idioter" som brokker sig 
om alt muligt vedr. jægerforbundet. Jeg 
synes, at forbundet har været gode til at 
kommentere på nogle af disse opslag på en 
god sober og saglig måde, hvilket er det 
eneste rigtige måde at gøre det på. Stor ros 
her fra 

• tak fordi i spurte ind til os som er medlem 
• nej 
• Nej 
• Kør DJ som en virksomhed, og skær mindst 

25% mellemledere væk. 
• ja alle riffelskytter skal på skydebane hver 

år. 
• at det er flyttet til Jylland 
• I er gamle og støvede, magasinet jæger er 

kedeligt 
• Knæk og bræk 
• Nej 
• Jeg synes at DJ bruger alt alt alt alt for 

meget "krudt" på krondyr. 95% af alle 
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krondyr i Danmark skydes af 5% af de 
danske jægere, så hvorfor bruge så meget 
"krudt" på dem.  
Måske kunne det være en ide med lidt 
mere lovgivningsstof, og hvordan man 
tolker reglerne i våbenloven. Desuden en 
advarsel om at handle våben og herunder 
knive på nettet. Mange oplevet at miste 
deres jagttegn fordi de har købt kniv på 
nettet.  
DJ burde også arbejde for at den 
administrative inddragelse af jagttegnet 
blev stoppet, og al inddragelse ført tilbage 
til domstolene. 

• Husk at i frivillige foreninger er tid magt og 
bare fordi man har tid betyder det ikke 
man har ret, er det ham der er til ræv og 
gravhunde der har mest tid så bevæger 
foreningen sig i den retning. 

• Jeg synes, at Jægerforbundet gør et godt 
og vigtigt stykke arbejde for at fremme 
danske jægeres moral og etik. Jeg er f.eks. 
meget tilfreds med ekskludering af de 
enkelte medlemmer, som forsætligt begår 
grove overtrædelser af jagtloven (herunder 
sagen om ulvedrabet). 

• Hvor længe skal vi blive ved ,at det er Dof 
som sætter dagsordenen angående 
fuglevildtet , det er vores jagttegn midler 
som bliver anvendt til at finansiere deres 
fugletårne og så videre , det koster dem 
ikke en øre at anvende naturen, men så 
snart jægerne skal noget ,skal det 
afgiftbelægges, var det ikke en ide ,at 
hvergang dof skal have et nyt fugletårn 
skulle det koste et vist beløb. Prøv dog for 
en gang skyld at sætte hælene og begynde 
stille krav til dof. Vil de have må de også til 
at betale . 

• Håber DJ får en struktur, der vil medføre 
tidsbegrænsede tillidsposter, HB poster, 
formands- og bestyrelsesposter generelt. 
Ingen dobbeltposter- jo bredere 
tillidsposterne bliver fordelt, vil DJ blive 
rustet til at tale jægernes sag. 

• Nej 
• Nej 
• Nej 
• nej 
• Er godt tilfreds med dj 
• Jep det har jeg . I skal have ros for at i gide 

gør det . Men syner også at i skal til at se 
på Naturstyrelsen mange skove/jor og få 
lavet så vi kan komme på jagt der uden at 
blive flådet De vil sige at vi skal have lov til 
at bruge dis skove som alle andre kan kvit 
og frit. Så kom i sving med det . 

• nej 
• Ville gerne nøjes med kun at være medlem 

af den lokale forening 
• godt gået 
• Håber på at DJ vil arbejde aktivt for at 

fredningstider hænger sammen med 
virkeligheden og ikke som vi har set med 
Edderfugle hunner, hvor en midlertidig 
fredning ender op som en permanent 
fredning på trods af en igen voksende 
bestand. Sådan nogle eksempler ønsker vi 
meget gerne at undgå. Der skal være sund 
fornuft i fredningstider og et sundt 
samarbejde og konstruktiv dialog mellem 
DJ og andre interesse organisationer, som 
f.eks DOF. 

• Flere jagtfeltskydninger, tak :) 
• Nej det er fin det hele 
• Bare skal have flere jagter i statsskoven 

militærområdet og især kaninjagt 
• Nej. 
• Forsæt det gode arbejde. 
• Jagt, har brug for en stærk jægerforbund 
• Nej 
• Mere politisk synlig, skarpere blad, 

modigere holdning til våben, landbrug og 
en mare flad og demokratisk struktur kunne 
gøre DJ klar til fremtiden. 
 
En fremtid hvor alle har ret til at ytre deres 
mening uanset om de har forstand på 
tingene eller ej. Derfor skal DJ være først 
og forrest i medierne og ting som er 
relevante og turde tage afstand offentligt 
fra de ting som er åbenlyse politiske og 
ikke faglige/saglige i deres begrundelse. 

• Godt at i spørger medlemmerne. 
• Går ikke på jagt og har heller ikke jagttegn 

og våben. Er medlem udelukkende på grund 
af tidsskriftet.  
 
Jeg er fuglemand, men tidsskriftet giver 
andre indgangsvinkler til fuglelivet end 
typiske ornitologisk tidsskrifter. 
 
Bekæmper japansk pileurt, gyvel og mink 
sammen med en jæger. 
 
Hvis mårhunden kommer til Nordsjælland, 
vil jeg også deltage i kampen mod 
mårhund. 

• Meget langt spørgeskema... 
• jeg syntes dj gør et stort arbejde for 

jægere i danmark 
• Nej 



 
 

355 
 

• De senere år er det mere blevet et lokalt 
jysk medlemsblad - der er meget om det 
øvrige Danmark 

• Nej 
• Ja, vedr. Jagtbladet: for meget 

“herregårdsstof”og for lidt for den 
almindelige småvildtsjæger. 

• Til Hovedbestyrelsen. 
Claus Lind og Jens Venø, har måske helt 
misforstået deres plads i Jægerforbundet, 
jeg tænker her på deres evige kritik af 
landbruget, landbruget gør åbenbart alt 
galt med jeres forstand på landbrug. I kan 
ganske enkelt ikke være jer selv bekendt, 
hvad er Jægerforbundet uden landbruget ?. 
Jagttider på kronvildt SKAL selvfølgelig 
være ens over hele landet, ligesom 
arealkrav desværre bliver nødvendig, dette 
vil så medføre et hav af andre problemer. 
 
MVH Gunnar Jensen 20412680 

• nej 
• begræns talskydning og horn pral 
• nej 
• nej 
• Nej 
• Glad for at være medlem. 
• nej 
• Nej 
• nix 
• Jeg mener at uddeling af hædersbevisning 

bør gøres mere synlig 
og nemere 

• Bevar indflydelsen i Vildtforvaltningsrådet ! 
Sig JA til arealkrav som en midlertidig 
foranstaltning. 
Indfør "Samforvaltning" så lodsejeren bliver 
medansvarlige for registrering af levende 
dyr, beskydningen på egen arealer og 
tvungen indberetning af nedlagt 
hjortevildt. Gerne en kvote-ordning med 
tilhørende taks, hvor lodsejeren tildeles et 
antal dyr til afskydning og et tilsvarende 
antal taks, som han så har at "sælge" til 
jægerne. Det kunne måske lægge en 
dæmper på, ikke bare grådige jægere, men 
også på de, fuldt ud, lige så grådige 
lodsejere. 

• Tag jer sammen 
• nej 
• mere ens jagt tider. og det skal være slut 

med alt det snak om store hjorte. i kan 
skyde 10 mårhunde eller vaskebjørn så kan 
i få en hjort  
nedlæg hjortevildtgruberne så der kun er 
en for der er jo ikke nogen der kan blive 
enig . så drop alt jeres rygklapperri  

der forgår for meget af egne interraser det 
stinker 

• Nej ikke ud over at bliv et bedre forbund 
for den almindelige jæger, det vil i blive 
populære på. 

• DJ skal blive bedre til at lytte!!! 
• Indfør løbende kvalitetstjek af alle typer 

haglpatroner og riffel patroner. Alt for 
meget lever ikke op til det lovmæssige (eks 
hagl 400ms og haglskåle der “klæber“ 
stålhagl fast) og har derfor ikke optimal 
dræbeevne. (Anskydninger). Riffel patroner 
levere ikke de på pakken nævnte 
hastigheder...mm.   Vi mangler en uvildig 
enhed der laver løbende kvalitetstjek. (Selv 
om det er inportørenes ansvar) 

• nej 
• Meget høje priser på kreds og årsskydning 
• Den skal blive I Dk. 
• nej 
• Areal begrænsning. 
• JEG KUNNE  ØNSKE  AT JÆGER F0RBUNDET 

VAR KNAP SÅ P0SETIV OVER  FOR  Ulven. 
I VESJYLLAND ER DER over 80% nej til  
Ulven 

• Er alt i alt godt tilfreds med 
Jægerforbundet, Jæger (bladet) og ikke 
mindst den lokale forening. Holdninger til 
ex. ulvedebatten må gerne være skarpere 
fra toppen af DJ. 

• nej 
• Jeg er meget skuffet over DJ`s tilgang til 

hjortevildts forvaltningen. 
Jeg havde en forventning til at DJ kunne 
komme med simpel modspil til de andre 
organisationer`s arealbegrænsnings forslag. 

• så gerne at vi havde skarpere holdning til 
hvordan naturen skal være i danmark 
vi behøver ikke altid gå med på de 
populære strømninger  
man kan godt stå frem med sin egen 
mening uden at blive opfattet som politisk 
ukorrekt 

• Dejlige billeder af md. Billeder 
• Kan i få lavet de torske dumme  grænser 

hvor man må gå på jagt  feks på kronvildt  
så det ikke er skilt af en hoved vej en 
eksempel  midt Jylland  er midt Jylland  vi 
bliver kriminelle på et tidspunkt  måske  
det bliver svært 

• Overtag FADB 
• Gerne flere praktiske digitale værktøjer i 

app med gps, feks jagttider, afstandsmåler, 
vildtinformation osv. 
Forebyggelse og info om høreskader og 
traumebehandling af skader med tinitus og 
høretab, samt kombination af høreværn og 
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apparater til forebyggelse, 
jagtkommunikation og afhjælpning. 

• Kan ikke forstå der ikke er seniorrabat på 
medlemsskabet 
Kan ikke forstå man ikke gør en større 
indsats for at øge medlemstallet, det må 
være muligt med noget (gulerod) 
Forbundet skal lave et mere direkte valg til 
ledelsen, f.eks få en stemmeseddel med 
opstillede kandidater sendt ud til 
medlemmer, hvorefter man har mulighed 
for at afgive sin stemme! 
 
Håber at vi får vendt medlemsnedgangen, 
mener man skal prøve at finde en måde at 
få alle jægere til at forstå fordelene ved at 
stå sammen!! 

• Danmarks Jægerforbund er blevet forbund 
for dem som har mange penge, kunne godt 
tænke mig at man kiggede lidt nedad til de 
mange almindelige lønmodtager som bar 
går lidt på jagt uden at tænke trofæ hele. 
Et sandfærdig ex en hyggestund med 
forskellige typer jæger bliver der udvekslet 
jagthistorier unge som gamle. En gut på 78 
fortæller han har skudt hans først sneppe 
og en stor hjort i Polen.En anden jæger 
bryder ud i latter og hyler hvad gik der lige 
galt der jeg plejer at skyde 10 hjorte. 

• Lad være med at lefle for de store 
lodsejere for at komme med på jagt. HUSK 
hvem der betaler jeres løn, de almindelige 
danske jægere 

• - 
• gør mere for den almindelige jæger i stedet 

for dem der er i den dyre ende. her tænker 
jeg på kronvildtjagt. 

• Der må godt være mere informationer 
omkring jagthornblæsning. Hvor der er 
foreninger der spiller sammen. Har svært 
ved, at finde dem på jeres hjemmesidde 
mm 

• Politisk ligger i helt forkert 
• Synes overordnet forbundet fungerer godt 

på trods af de mange vidt forskellige 
medlemmer ( og med mange brok....) ind 
imellem 

• Nej 
• Grøn politik. Forbud mod plasthagleskåle 

og bly i riffel projektiler. Fredning af de 
jagtbare arter, der er i krise. 

• Nej 
• Nej 
• Jeg kan ikke forstå,hvorfor der stadig er 

jagttid på agerhøns. 
• Kan ikke rigtig se der sker noget som helst 

med byttejagt i norden . 

• Har meldt mig ud fra nytår 
• Keep on the good work! 
• Nej 
• Keep up the good work 
• Fortsæt det gode arbejde. I gør det godt! 
• Er stolt over, at være medlem af Danmarks 

Jægerforbund - med den nuværende moral 
- som jeg ser den her fra min stol. 

• Jeg synes DJ gør det ganske fint 
• Gør noget ved de halvdøde jagtforeninger, 

der ikke så gerne lukker nyjægere ind i 
fællesskabet. 
Giv bedre muligheder for kurser og 
videreuddannelse uafhængigt af 
jagtforeningerne. 
Giv mulighed for at møde andre (ny)jægere 
på tværs af landet - mulighed for at 
opbygge gode netværk. 

• Direkte valg af formand  
Slut med skjulte dagsordener  
Dj er ikke sat i verden, for at behage alle 
andre i vfr 

• Se tidligere bemærkninger 
• Jeg syntes at DJ gør et godt og vigtigt 

stykke arbejde med at sikre jagten i 
Danmark. Jeg syntes at DJ skal arbejde 
mere målrettet med deres holding vedr. 
forvaltningen af vores vildt. Gøre mere for 
at omverdenen også syntes at vi forvalter 
den danske vildtbestand bæredygtigt. Gør 
mere for afskydning af hundyr og mindre 
for promoveringen af trofæjagt. Ikke at der 
er noget glat med nogen af delene.  
Jeg syntes at DJ bør indgå mere aktivt i at 
ændre holdningen til at man jager for 
interessens skyld. Bevares - det gør vi alle - 
men det har store konsekvenser hvordan vi 
gør det. Også for alle de danskere som ikke 
går på jagt. 
Og få så jagttid på de store måger igen. 

• Der bliver gjort alt lidt vedr. bevarelse og 
nyetablering af skydebaner i Nordsjælland. 
Når bare alt fungerer på Kalø og i Jylland er 
alt godt. 
Det er en skandale, at våbentilladelser nu 
igen er oppe på 6 uger. 

• Nej 
• Jeg forsøger at anbefale andre at blive 

medlem, men jeg synes at det er svært, da 
der er alt for meget fnidder.  
 
En krænkelsessag som ikke tages særligt 
alvorligt - Hvor den krænkede part 
nærmest hænges ud..... 
 
En hjortevildts gruppe, der ikke følger DJs 
holdning - og deerefter hænger 
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gruppensformand ud... 
 
Disse ting er i mine øjne dybt 
uproffesionelle. 

• Ønske om gennemgang af konsortier aftaler 
eksempler minimum og hvad du skal være 
ekstra opmærksom på i ind og udland. Der 
må være noget erfaring i org. 
Er der en standard konsortie aftale man kan 
bruge som udgangspunkt.? DK/ SEK / TYSK 

• Jeg har det stramt med jeres hjemmeside, 
jeg synes det er ekstremt svært at finde 
det som jeg leder efter. 
Hvis der er en tin jeg skal pege på så er det 
at få opdateret jeres hjemme side og få 
nogle mennesker til at kigge på usability 
(Hvordan finder brugeren mest effektivt og 
intuitivt det han leder efter på sitet) 

• Gør mere for at støtte bæredygtig naturlig 
jagt. 

• Jeg er af den klare opfattelse at ledelsen i 
Danmarks Jægerforbund er manipulerende i 
sin måde at udøve sin politik på. Jeg kunne 
ønske en noget mere gennemsigtig og ærlig 
organisation. Jeg er egentlig for 
arealbegrænsning fordi jeg ser for mange 
jægere som ikke evner at forvalte og holde 
pegefingeren strakt, men jeg syntes ikke DJ 
forstår at håndtere dette på en ærlig og 
fornuftig måde.  
Hvis man "SKJULT" er for arealbegrænsning 
i Dj - men ikke tør trykke på knappen må 
man tage konsekvensen og lade andre 
komme til. Flertallet er jo nok imod 
arealbegrænsning, - men man skal ikke 
manipulere det igennem. 

• Kun at DJ er velorganiseret og god til at 
informere om jagtforhold specielt og 
generelt - keep going! 

• Hold mere øje med de lokale jagtforeninger 
• Fortsæt det gode arbejde! :) 
• Nej 
• Bliv ved med at arbejde for ALLE jægere 
• godt gået 
• Godt gået - bliv ved! 
• Jeg synes det ydes en god service når man 

kontakter jer. 
• Synes at dj kunne kæmpe for at hagl 

skydeprøven bliver lavet om eller fjernt så 
den er til passet rigtig jagt. Det flest Jæger 
man møder på skydebanen siger at sådan 
skyder man ikke i virkeligheden 

• Jeg har haft 50 års jubilæum, og sender i 
bestyrelsen i Hjørring Jagtforening og har 
gjort i cirka 30 år. 

• Syntes I gør et godt stykke arbejde for 
jægernes interesser. Men arbejd også for 

en operationel forvaltningsplan for ulve i 
DK (se tidligere i besvarelsen). 

• keep up the good work 
• nej 
• såfremt hundearbejdet, stående hunde, 

bliver mere nedprioteret end nu har jeg 
ingen interesse for medlemskabet 

• Jeg synes vi har en god forening  
• Afskaf alle de regulerings tilladelser på 

ringduer, og erstat det med jagttider, da 
mange bruger tilladelserne til egentlig jagt, 
i stedet for regulering. 

• ingen ny struktur 
• nej 
• tak til jer alle. jeg synes der bliver gjort et 

kæmpe arbejde på alle nødvendige 
områder. 

• Dejligt blad får masser af tid til at gå med 
at læse det 

• Jeg synes at i gør det godt, alt i alt. 
• nej 
• Tak for medlemskab og fordi, jeg nu er en 

del af Danmarks jægere. 
• Er yderst tilfreds, fortsæt det gode arbejde 
• DJ udfører et betydningsfuldt arbejde i 

forbindelse med jagtens betydning både 
nationalt og internationalt. 

• Nej 
• Alt i alt en god forening, godt blad og 

hjemmeside. 
• Se at få sat prisen ned, og få reduceret 

medarbejderstaben som en konsekvens af 
dette. 

• Nej 
• Håber i kan bruge mine besvarelser.  
• Nej 
• Få ændret opdelingen kreds 6 og 7. I de 

fleste andre sammenhænge deles Sjælland 
normalt; postnr 1xxx-4000 og resten fra 
4xxx til 49xx. Da disse dækker bedre 
geografisk over de områder de fleste 
færdes i i dagligdagen og 
holdninger/meninger er mere ens ved 
opdeling af Sjælland sådan 

• nej 
• nej 
• Stor ROS for lederuddannelsen! Det er et af 

de bedste tiltag DJ har gjort for at uddanne 
medlemmerne og derigennem få nogle 
kvalificerede ambassadører ude i det 
ganske danske land! 

• Ja jagttid på krage skader i august det vil 
få mange flere jægere afsted.. Jagtid på 
voksen råge... og ringdue jagt februar 

• nej 
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• Vil I yde os, der hastigt nærmer os den tid 
vi er modne til udstopning, den ære og 
fornøjelse ( især efter Max er kommet til) 
stadig at kunne følge hvad der rører inden 
for jagten i Danmark! 
Midlerne kan/ må / vil blive mindre i livets 
efterår; husk vi var også nogle der var med 
dengang det var før. . Vi har måske endda 
har hjulpet jer op på den stol i sidder på i 
dag. . 

• nej 
• Fortsæt det goe arbejde og den goe tone! 
• Næste gang der planlægges en 

organisationsændring, så ansæt (i en 
tidsbegrænset periode) et par 
professionelle folk til opgaven. 
Mange medlemmer har ikke tillid til at 
"egne folk" skal klare opgaven, og der er 
desværre altid nogle af de højtråbende som 
sår tvivl og mistillid til bevæggrunden for 
ændringerne - uanset om ændringerne er 
store eller små. 

• Nej 
• Godt arbejde  
• Tag jer sammen 
• Overordnet tilfreds. 
• Split kreds 7 op, da der er for stor forskel 

på jægere i Nordsjælland og på 
Vestsjælland 

• Fortsæt det gode arbejde 
• Lad klima hysteriet ligge. 

 
Økologi skal være et tilvalg, ikke et fravalg.  
 
Opgør med useriøse jægere. Skyd kun det 
jegtloven tillader. 
 
Ulve problematikken skulle have været 
løst/stoppet. Ulve høre ikke til i DK 
 
Ops. på vaskebjørne  
 
Mere fokus på at hjælpe landmænd med 
biodiversite. Monokultur er et Must, men 
kan det med få midler kompenseres ved 
korrekt anlagte biotoper o.lign.  
 
Undgå populistiske tiltag som plant-et-træ 
auktionen sammen med tv. 

• Ingen 
• Flere af spørgsmålene er enten/eller 

spørgsmål, det kan gøre at svarene bliver 
lidt underlige når de står alene. Der har 
været lidt forenings bøvl i min lokale 
forening hvorfor at tingene ikke kører helt 
som ønsket og at jeg pt. ikke deltager ret 
meget. Det kan man ikke vise i sine svar. 

• Nej 
• nej 
• I gør et stort stykke arb så tak for det. 

Knæk og bræk. 
• DJ bør gå mere aktivt ind at få 

myndighederne til at forstå hvor frustreret 
vi er her i Vestjylland, med den måde 
Ulvene hærger vore husdyr. 
Vi må snart have en eller rettighed til at 
regulere de ulve som går efter husdyrene. 

• Har været MEGET ivrig jæger, siden jeg var 
16 år  har selv ejet jagtarealet, måtte 
sælge  
Men syntes alt jagt er blevet for dyrt  
Jæger byder alt for meget på jagt og passer 
ikke på det  
Der skal areal og vildt pleje til  
Har skudt min part at vildt  mangler bare 
nogle Vildsvin  

• Jagttid på de 3 mågearter som der tidligere 
har været - de tager en masse af det andet 
vildt. 
Evt. en nemmere måde at komme i kontakt 
med landmænd eller andre der ønsker 
regulering af fx. krager - kragerne tager så 
meget af det andet vildt, så man tror det 
er løgn! Derfor ingen fasaner og agerhøns 
længere :-( 

• nej 
• Nej 
• Tillidsmænd, folk fra kreds-og 

hovedbestyrelsen burde besøge 
lokalforeningerne, det sker så godt som 
aldrig. 

• Knæk og Bræk :) 
• Igen. Ingen arealkrav vedrørende 

hjortevildt. Er der et "brodent kar" følger vi 
op på det. Beskyt den "lille mands" jagtlige 
rettigheder. Vi er trods alt flertallet af Dj's 
medlemmer. 

• være mere aktiv og støtte op om 
tillidsfolkene 

• Jeg er glad og tilfreds medlem af DJ 
• jeg bliver sgu noget flov når man kan 

læse,at der bliver skudt totalfrede dyr- 
havørn og ulv. meningsløst.... 
nogen gange har jeg svært ved forståelsen 
af fredninger. som da mågerne blev 
fredet.skørt...... 

• Få nu styr på div. poster og det gælder lige 
fra formanden og ned efter, der har været 
alt for meget uro , dette kan vi ikke holde 
til i dj. alt for mange har meldt sig ud fordi 
at det er vigtiger at man holder ved sin 
taburet i stedfor at lytte til melddemmene. 

• Nej 
• Nej 
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• nej 
• Er meget god blad  
• nej 
• Nej alt er ok. 
• I gør et fint stykke arbejde. 
• Træt af de der pralrøve ,der turnerer 

verden rundt efter store trofæer...for at 
kunne skrive om det i JÆGER... 

• Det skulle være valgfri med jægernyt 
bladet og i stedet læse den på nettet, sæt i 
stedet kontingent ned og i ville få flere 
medlemmer 

• Jeg skal på opdaterings kursus som 
jagttegnslærer til november. 

• Tak for en god indsats 
• Jeg mener toppen i DJ glemmer at arbejde 

for husmandsjagten at den glemmer at 
synliggøre at vi trods alt stadig er rigtig 
mange som ikke er trofæjæger men blot 
nyder at komme ud at gå en tur med 
hunden eller sidde i tårnet for at skyde en 
buk eller hjort. 
 
Jeg er ikke blind for at der findes brådne 
kar blandt jægere men tror at ved at sætte 
focus på den almindelige jæger som ikke 
nødvendigvis behøver at skyde 100 fasaner 
eller 20 hjorte om året kan forbedre 
jægernes omdømme betydelig. kort sagt få 
nu formidlet de gode historier uden at det 
behøver at følge en større videnskablig 
undersøgels med for at dokumenterer. KOM 
NU NED PÅ JORDEN TIL OS ANDRE. 

• Nej 
• Nej 
• Tag nu hjorten ved hornet og få lavet nogle 

enslydende jagttider og når de såkaldte 
jægere ikke kan finde ud af selv at rette 
ind ( der hentydes til afskydningen som nok 
ikke er god nok) må vi jo se på arealerne. 
Fred alt klovbærende vildt på arealer under 
5 ha så får vi en anden afskydning!!!! 

• Alt i alt godt tilfreds 
• Nej 
• I gør det for dårligt i forhold til dof og de 

andre der vil frede vildt især 
hjorteforvaltning meld klart ud og gør 
noget i skal ikke please dem gør noget for 
jagten 

• Angående hjorteforvaltningen er jeg meget 
skuffet over at der skal til at være 
arealbegrænsninger på. Der kan sagtens 
være en jæger med lille areal som gør 
mangefold mere end en med et stort areal, 
men den lille bliver sorteper i det spil. Jeg 
mener at man bør fortælle dem der har 
skudt mange og store hjorte kunne lade 

mellemhjorte gå, da de ikke engang gider 
tage trofæet med hjem. Mange af de 
jægere der vil have begrænsning på er jo 
dem der i tidens løb også har skudt mange 
små og mellemstore hjorte. 

• Få styr alle de forskellige jagttider på 
hjorte vildt stop tåbelige tilladelser til 
regulering af gæs og duer på arealer der 
ikke er dyrkede og giv alm jagttider og kom 
ind i kampen med de  invasive  
Dog er det fint at formanden var på 
facebook om mårhund 

• Ja få styr på organisationen, og støt de 
lokale ildsjæle der arbejder for den 
ansvarlig jagt og naturforvaltning. brok og 
illoyale HB medlemmer giver frustrationer 
lokalt.- Vi skal som forbund støtte dem der 
gør det godt og rigtigt, og smide dem ud 
som modarbejder og bryder reglerne. 

• Nej, ingen 
• Glem det med areal begrænsning på 

kronvildt 
• Bliv ved med det flotte arbejde. 
• godt arbejde 
• Jeg ønsker at det bliver billigere at være 

medlem af Danmarks Jægerforbund 
• Det er svært at vide for den menige 

medlem , hvem man kan have tillid til , 
med det der bliver sagt og skrevet , på de 
medier som nu engang er til. 

• Jeg synes I skal forstå at menigmand er 
indforstået med at en arealbegrænsning er 
eneste måde at få gamle hjorte på. De få, 
som skyder mere end de burde, og deres 
gæster, fylder alt for meget i forsamlinger. 
Hvis man målte på antal fornuftige jægere, 
er de heldigvis langt i overtal - derfor synes 
jeg I skal tilbage til handelsbordet. 
Jeg synes det er helt usmageligt at både 
Claus Lind og Norbert Raunsbæk på 
kongejagten skyder 10-ender hjorte, når 
det er dem vi skal have flere af. Det får 
man ikke ligefrem anerkendelse for hos os 
almindelige jægere. Norbert har i sit liv 
skudt mange hjorte, og han er ikke meget 
bedre end de "jægere" som er problemet i 
hjortedebatten. Jeg kender ikke Claus' 
historik på hjortevildt, men det skuffer mig 
betydeligt, at han ikke lader en 
mellemhjort gå, selvom den overholder 
parolen. Det gør vi andre, når vi er på jagt i 
staten på betalingsjagter. Husk at man har 
en smallere sti, når man betræder vigtige 
poster som tillidsvalgt. 

• Få lavet ens jagttider der gælder for hele 
Danmark. 
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• Få gang i en politisk holdning og regler om 
ulven i jylland, så vi alle kan være her  
Og ikke kun skide københavner forslag, de 
skal jo ikke leve med den 

• Lyt mere til de menig medlemmer, de føler 
sig overhørt. 

• lad være med at skyde tamme ænder og 
fasaner og lade tælle som jagt ud bytte. 

• Nej 
• Hvordan kan man give Christian Raunkjær 

og den tideligere næstformand Jens 
Hanggård  
guldnål, når de bevidst har svindlet og 
måtte gå af i utide var det ikke for at det 
er en nødvendighed for at være medlem af 
en jagtforening var jeg ikke medlem af 
jægerforbundet 
Jeg var i kredsbestyrelsen for kreds 2 under 
forløbet så 
Jeg kender sagen på  nærmeste hold i 
burde skamme jer at man belønner uærlige 
personer med Jægerforbundets guldnål 
 

• I skal blive meget tydeligere/skarpere i 
jeres kommunikation til omverdenen om 
jægerforbundets holdninger og 
standpunkter, når der er jægere som ikke 
overholder regler og lovgivning. Moralen 
skal holdes højt! Ellers mister vi indflydelse 
på den politiske dagsorden sådan som 
verden ser ud lige nu. 

• nej 
• Nej 
• Forsæt det gode arbejde! 
• Jeg syntes som udgangs punkt DJ gøre det 

godt, jeg syntes dog der er noget 
mærkeligt ved håndteringen af hjortevildt 
politikken. Det skal i får styr på for tilliden 
til jer forsvinder. 
Og så er i simpel hen nødtil at simplificeret 
jagtiderne på hjort vildt, der er en fucking 
jungle!!!! 

• Kunne godt tænke mig at der kom mere 
fokus på " den lille mands jagt " . 
Glæderne, ydmyghed, at det ikke bare 
handler om store gods jagter , nye geværer 
og at alle står linet op i harkila , Fjällräven 
og lign. 
 
 

• Fortsæt det gode arbejde, vær så åbne som 
muligt så kværulanterne ikke har noget at 
hænge hatten på. 

• Nej, jeg synes som tidligere nævnt at I gør 
et fint og professionelt stykke arbejde til 
gavn for jagten i Danmark og 
internationalt. 

• nej 
• Seriøst arbejde i hele organisationen. 

Tilfredsstillende! 
• Ja,arbejde med at gøre det nemmere at få 

regulering tilladelse til eks råger. Det er 
lidt besværligt som det foregår i dag. 

• Nej 
• nej 
• Jeg tror mange gamle jægere meget gerne 

vil fortsætte med bladet! 
• er æresmedlem og har været best medl i 27 

år og var stj coordinator en del år 
• I gør det godt 
• nej 
• Fortsæt det gode arbejde. 
• Jeg er overhovedet ikke i tvivl om, at DJ 

gør en god og velment indsats for deres 
medlemmer, og jagten generelt i DK. Og 
jeg er heller ikke i tvivl om, at det politiske 
arbejde ikke altid er lige nemt. Der er 
mange interesser der skal tages hensyn til. 
Så overordnet set, kan man vel ikke tillade 
sig at være utilfreds.  
En enkelt kommentar til medlemsbladdet 
"Jæger": Læserbreve har aldrig fyldt meget 
i bladet, men er nu efterhånden ikke 
eksisterende længere. Det kan selvfølgelig 
skyldes, at der ikke er nogen, eller hvad? 
Jeg synes det er synd, om har altid syntes, 
at det var spændende at høre 
medlemmernes meninger om forskellige 
ting. Og der er jo en meget enkelt måde at 
for besvaret eventuelle spørgsmål på. Så 
hvis ellers "brevene" er der, synes jeg 
redaktionen skulle finde plads til dem. 
Tak. 

• Keep ud the god work..... 
• Kæmp mere for danske våbenejeres 

rettigheder. Herunder bl.a politiets til 
tider, selvopfundne regler for udstedelse af 
våbentilladelser; læs -> halvautomatiske 
rifler. 

• Nah, ikke rigtigt :) 
• Tak fordi I gider.....  :-) 
• Her i Horsens har bla Torben (Shulse), En 

SUPER jagtven med STOR viden om jagt 
området. Her går vi aldrig forgæves. Stor 
TAK til Torben og alle jagtvenner i DJ/Kalø. 
I er altid klar med info om kurser og husker 
at melde tilbage. Hilsen en glad jæger. 

• Evt en måde man kan støtte de frivillige 
der gør så stor en indsats for bekæmpelse 
af skadedyr (ingen nævnt, ingen glemt) 
Præmie pulje, fond til ansøgning om 
godtgørelse eller lignende så os der ikke 
har tiden kan spytte i kassen på en anden 
måde! 
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• Flot arbejde 
• Tak for alt det gode arbejde 
• Nej 
• Mere oplysning om regulering både med 

hagl og riffel 
• Politisk arbejde er klart det vigtigste! 

Politiet strammer skruen. 
• nej meget tilfreds 
• - 
• Nej 
• nej 
• Ingen 
• Min jægerinteresse er der fortsat, men på 

vej til 84, så rækker kræfterne desværre 
ikke så langt mere. 

• Knæk og bræk 
• Nej 
• i laver et godt stykke arbejde. 
• Godt tilfreds. 
• Bliv ved med at gøre som i gør,i gør et stort 

arbejde for jeres medlemmer. 
• Nej 
• Nej 
• Der bør være nedsat kontingent for 

pensionister 
• Jeg kunne sådan set godt tænke mig at 

være mere involveret og lægge et frivilligt 
stykke arbejde, fx projektorienteret men 
ikke den traditionelle bestyrelsestjans.  
Mht hjorte- og trofæjagt i Danmark: 
Jeg synes, at vi som jægere skal indse, at 
der er mange som ikke er værdige og 
bæredygtige forvaltere ad jagten og at 
jagtens omdømme ikke skal være op til den 
enkeltes holdning. Det er et synspunkt som 
er ret svært at få frem i DJ da vi har en 
holdning om “mest mulig jagt”. 

• godt arbejde 
• Fortsæt det gode arbejde. 
• knæk og bræk. 
• Det tog 15 min 
• Nej 
• V 
• x 
• Jeg er utilfreds med håndteringen af 

tandsnit metoden. DJ har ikke orden i 
grundlaget og den statistiske analyse. DJ 
fusker med det. Jeg synes Egon Bennedsen 
er bedre til at analysere. Jeg går ind for 
arealbegrænsning af hjortejagten. Vi når 
aldrig afskydningsmålene, når småarealer 
ødelægger det for alle andre. 

• Jeg mener blot, at det for jagtens fremtid 
er vigtigt med en høj organisaationsgrad for 
at vise en samlet "front" (i mangel af bere 
ord) overfor omverdenen. Det er i disse år 

afgørende at kunne påvirke samtlige 
debatter om jagt på en troværdig måde, 
factbaseret og sagligt. Også de 
diskussioner, der er svære og i modvind hos 
mange andre befolkningsgrupper. Et godt 
eksempel er Jens Ulrik Høgh, som er et 
lysende forbillede herpå. 
 
En samlet stemme (fra et stærkt forbund) 
er væsentlig ikke mindst i en urbaniseret 
verden, der allerede har bevæget sig langt 
væk fra en tid, hvor der ikke blev stillet 
kritiske spørgsmål til jagt. Det gode er dog, 
at udgangspunktet for bevarelsen og 
fremme af jagten er, som I selv ved og 
udtrykker: Jægere er dem, der gør mest 
ved natur- og vildtpleje. Jagt er 
bæredygtigt og en overbringelse af mange 
års traditioner til kommende generationer. 
Nedlagt vildt har levet et fantastisk liv, 
indtil det forender og udgør en fantastisk 
fødekilde. De største modstandere af jagt 
(herunder mange veganere og diverse 
venstrefløjs-aktivister) burde være de 
største tilhængere - hvis de bare havde 
deres facts på plads. Storvildt- og trofæjagt 
er et fantastisk illustrativt eksempel. Tonen 
i "jeg-hader-jægere" og anti-jagt 
kampagner bliver ofte skinger og 
overdøvende i sin natur. Derved bliver 
ethvert factbaseret indslag eller argument 
affejet med følelsesladede, tårevædede 
tilråb. Disneyficeringen af dyreverdenen er 
det værste, der nogensinde er sket for 
jagten på globalt plan... 
 
Sorry, jeg måtte af med det :-) 

• Godt og passioneret arbejde udført for alle 
vi mere eller mindre aktive/inaktive 
medlemmer! Flot! 

• nej 
• Jeg går ind for arealbegrænsning som et 

middel for forvaltning af hjortevildt. Det 
tror jeg ret mange af medlemmerne gør, 
men vi opfatter DJ's ledelse som nogle 
tøsedrenge, der ikke tø tage slagsmålet 
med "den lille mand" som en gang har 
været i DJ, men ikke er det længere. Os 
anre, der professionelt investerer dybt og 
intensivt i en selektiv afskydningspolitik på 
hjortevildt, føler os ladt i stikken af DJ, der 
er ude af trit med medlemsskaren. 

• Glæder mig til at se resultaterne af denne 
undersøgelse i medlemsbladet :) 

• Hvordan går det med arbejdet for at 
smidiggøre det administrative bøvl med 
1)årlig fornyelse af våbenpas/ haglbgevær 
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2)lyddæmpere 0g våbentilladelse 3) 
Politiets stadig alt for lange 
sagsbehandlingstider? Kunne man ikke i 
højere grad benytte sig af de elektroniske 
muligheder (f.eks. våbentilladelser (det 
tager 7-8 uger i dag). Hvad med en lille 
statusartikel i "Jæger" - det bliver læst 
mere end i et nyhedsbrev, som nemt kan 
blive overset. 

• N.I.L. 
• Mit eneste kritikpunkt er DJ enegang i VFR 

vedr hjortevildt 
Tvivler stærkt på at vi ad frivillighedens vej 
når i mål 
Trist at vi måske sætter os uden for 
indflydelse, for at forsvare de få, der 
skyder mere end deres revir berettiger til 

• Nogle kurser kunne godt holdes mere 
lokalt, f.eks. hunde træning med 
instruktion, teori og praktisk gennemførelse 

• Fortsæt det gode arbejde 
• Generelt synes jeg at det går godt 
• nej 
• Kun at forbundet arbejder godt. 

Tak for det. 
 

• der er vigtig at lytte til medlemmerne og 
lokalforeningerne 

• Mener at Jægerforbundet overordnet er 
velfungerende og har et godt øje for 
fremtidens udfordringer. Godt arbejde 
jagtpolitisk. Godt at der bliver arbejdet 
med strukturen. Mere fokus på info til det 
enkelte medlem. Lokalafdelinger gøres 
mere bæredygtige og selvkørende. 

• Få fingerne op af kagedåsen og kom igang 
inden der kommer kvoter på alt  vildt  det 
går i snegle fart i dj vi taber til de andre 
grønne foreninger          Og husk man 
skyder kronvildt hvor det er Det er ikke 
udsat og kan ikke styres Claus 

• nej 
• nej, er egentlig godt tilfreds 
• Afskaf regulering, men mere jagttid. 

Fjern kalve regulering 
Jagttid ringdue 1.10 
Bedre og flere muligheder for jagt på 
prædatorer 
Forske i at undgå påkørsel af vildt med 
snittere 

• Jeg vil håbe for fremtiden og for de unge 
jægere, at DJ til stadighed vil have fokus 
på de jægere som for mange år siden 
(1960`erne fik deres jagtopdragelse fra 
deres fædre) og derfor en ikke alt for 
kommercielt tilgang til naturen. 

• Ja forsæt det god arbejde 

• Jeg syntes at nogle af spørgsmålene kan 
være sværer at svare på forstået på den 
måde at et svar kan være Ja til den lokale 
forening men nej til hovedforbundet, så 
derfor kan nogle svar være misvisende. 
Håber det er forståeligt  

• Gør noget mere for jagttider i stedet for 
reguleringer (skovduer skarv bramgæs) 

• Giv lov til regulering af ulve 
• Mine jagtture er desværre stærkt 

begrænset aktuelt, for at få familielivet 
med små børn og job til at gå op. Dette 
afspejles i mine svar 

• nej 
• Ingen . 
• Nej 
• Ny formand 
• Omkring anbefaling af DJ. Lige som et 

politisk parti. Hvad får vi for det. Tvivlere 
vil se nogle klare medlemsfordele. Og her I 
Midtjylland er ethvert tiltag omkring 
hjortevildt årsag til utilfredshed hos nogle 
jægere. Hvis der kommer nye krav får 
jægerforbundet kritik lige meget hvad de 
har gjort. 

• Fortsæt det gode arbejde 
• fint spørgeskema som dækker bredt 
• Påvirk de tåbelige jagttider på kronvildt - 

ensart dem. Mindre jagt på store hjorte og 
ikke i brunsttiden. 

• Arbejd mere for den lille mands jagt.. Vær 
mere fremme i skoene, eksempel ved Skarv 
problematikken- Vær da den der med det 
samme foreslår jagttid eller regulering hele 
året - for at redde vores fisk i vandløbene 
inden det er for sent!!! Syntes i bare står 
og ser måbende til med hænderne i 
lommen!! 

• Fint at I er efter lovbrydere (Det SKAL I 
være) - men vent med at "myrde" indtil der 
er faldet endelig dom. Meld gerne ud, at 
man anser en person for uskyldig indtil der 
er faldet endelig dom. Det er i øvrigt det 
almindelige retsprincip. Der er ikke noget i 
vejen for, at der tages afstand fra en given 
opførsel, men lad være med at 
kommentere specifikke, -  ikke afsluttede 
retssager. Det er ikke nødvendigt for at 
tage afstand for ulovligheder. 

• i gør det godt 
• I gør det nu meget godt :-) 

Men flere videoer med hundetræning på 
hjemmesiden ønskes. 

• Jeg ønsker alle jagtkammerater en god 
sæson med mange gode oplevelser i 
naturen 
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• Hovedparten af DJ's medlemmer er ganske 
almindelige folk så hvad med at prioritere 
dem højst i stedet for de "store" godsejere 
der bare vil tjene flest muligt på deres jagt 

• Godt blad, god juridisk expertise 
• Mej 
• Der er alt for meget stof ang kronvildt, vi 

er mange ganske alm jægere i Danmark. 
• Fortsæt det gode arbejde! 
• Rigtig mange danske jægere rejser til 

Sverige for at jage. 
Det foregår let og smertefrit med hensyn til 
betaling af jagttegn og indførsel af våben. 
Det er straks mere bøvlet hvis du vil 
invitere en svensk kammerat på jagt i DK 
så er det kopier af våbentilladelser og 
søgning af gæstejagttegn som tager 4 
uger!!! 
BRUG DEN SVENSKE MODEL!! 

• knæk og bræk 
• Fortsæt det gode arbejde. 
• Nordjysk område vest:Fjern jagttid på 

kronhjort med mindst 5 sprosser på èn 
stang i perioden 16. oktober til 30. 
oktober. Dette for at optimere målet om 
ældre hjorte i bestandene. Reference til 
afskydning i perioden hvor jagttiden på 
hjorte startede 1. november. Dette vil give 
det største løft hen mod målet. Jagttid for 
stor hjort bør være i perioden november til 
nytår. Øvrige hjorte som nuværende 
jagttid. 
Baggrund for ovenstående. Var aktiv 
bestyrelses medlem i Fjerritslev 
Jagtforening, som var initiativtager i 
indførelsen af første jagttid på kronvildt 
nordenfjords. Har fulgt udviklingen hen 
mod bestandsammensætning og udbredelse 
pt gennem afskydningsoplysninger og 
trofæberedning for mange jægere. 

• Ingen 
• i skal prøve at apelere til flere, det er 

snævert i kommer ud,der er ikke meget for 
nordjyder i jæger feks. i fremstår meget 
"københavnsk", hvliket ikke scorer mange 
point i jylland 

• Ingen 
• nej 
• Fortsæt det gode arbejde  
• Ja, jeg synes DJ burde tage langt mere 

afstand fra folk som opfordrer til fauna 
kriminalitet. De burde simpelthen smides 
ud af DJ. 

• step up 
• brug flere resurser på mårhund  

kæmp imod areal krav på då og kronhjorte 
• Rigtig flot medlemsblad 

• Overordnet godt arbejde. 
• er glad for at være medlem 
• Ja få en formand der vil jagten for jægeren 

skyld 
• Som jeg tidligere har svaret er DJ et godt 

sted at være medlem I er gode til at 
varetage medlemmernes interesser, 
tidligere var jeg bestyrelsesmedlem har 
arbejdet med hund i mange år deltaget i 
mange gode kurser. 
Nu er jeg 66 år og er nu "kun" aktiv i Bliv 
Naturligvis vi er to der tager afsted fra den 
lokale jagtforening 
sikke oplevelser vi har der er en STOR 
interesse fra eleverne/skolerne for at høre 
om jagt/natur, det er et fantastisk koncept 
der her er lavet!! 

• Har tidligere været i bestyrelsen og 
formand gennem 10 år. 
Schweisshundefører i ca. 12 år. 
Bliv Naturlig vis i ca. 2 år. 
Svært at svare på spørgsmål om Jæger da 
alle artikler er lige gode og vigtige. 

• Godt arbejde i laver  
• Få nu stoppet det areal begrænsninger på 

hjorte vildt og få ryddet op i den højst 
utroværdige bestyrelse!! 

• 100% opbakning til formanden 
• Ingen 
• Nej 
• det er for dyrt at være medlem 
• For mange reklamer i magasinet 
• Der skal kæmpes for at vi med vores 

nuværende jagtform kan overleve, ikke 
mindst i forhold til de rabiate toner vi 
hører en gang imellem fremsat af byboer 
der kun kender naturen fra lærebøger og 
ikke fra den daglige gang i naturen. 

• Bliv med at arbejde for Danske Jægere 
• Vi skal stå meget stærkere i 

vildtforvaltningen 
• Der er alt for meget riffelstof i Jæger, 

tænk på hvor mange jægere der kun er 
hagljægere 

• Nej 
• nej 
• Ingen 
• I gør det sku meget godt  husk jer selv på 

dette, når der nogle gange er shitstorm 
• nej 
• Nej 
• Nej 
• Bliv mere synelige og mere aktive i 

samfundet generelt. Stil DJ's og jægerenes 
kompetencer mere til rådighed for det 
offentlige og privatpersoner, så DJ og 
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jægere spiller en mere aktiv rolle i 
spørgsmål og sagere vedrørende vildt og 
natur i almindelighed 

• Nej 
• Når der drøftes politisk vanskelige emner 

såsom ulv børman være mere nuanceret 
eller diplomatisk. 

• Nej 
• Tak til alle tillidsvalgte og ansatte for et 

stort, engageret og godt arbejde 
• Nej jeg er godt tilfreds 
• - 
• Jeg har lidt svært ved at godtgøre for 

kommende medlemmer, vores høje 
kontingent, der er mange der vælger os fra 
af den årsag. 

• Har i løbet af besvarelse af undersøgelsen, 
reflekteret en del over, at jeg nok selv 
burde være mere opsøgende - jeg er for 
passiv især i forhold til min lokalforening. 

• nej 
• Ser frem til Strukturudvalgets infomøder i 

sept/oktober 
• ingen 
• Sørge for at der foruden regulering af råge 

unger også kan reduceres i de gamle 
jagttid. At ideen bag de meget lokale 
jagttider på hjorte synliggøre gerne med 
optælling stadistik m. m. 

• Jeg synes det er godt at DJ holder fast i 
ingen arealkrav. Ingen skal have krav på 
Danmarks vildt. Eller man kan sige, alle har 
lige ret uanset arealstørrelse. 

• Nixen 
• Jeg synes at I gør det rigtig godt. 
• nej 
• Fortsæt det gode arbejde! 
• Husk! Kontigentnedsættelse for 

pensionister, mange ældre har udført 
frivillig arbejde for forskellige 
jagtforeninger og dermed fritages for den 
høje kontingent. Evt. Oprettelse af senior 
klub. Artikler i Jæger om senior jæger. 

• Jeg har i mine yngre år, brugt al min fritid 
på at gå på jagt og træne jagthunde, nu er 
jeg pensionist og kommer ikke så godt 
omkring. Det betyder at den eneste 
jagtform jeg har mulighed for, er 
anstandsjagt evt. fra hogzits, ell. fast skjul. 
Og den jagt type koster en hel del mere 
end en pension rækker til. Så jeg må nøjes 
med at skyde en lerdue når trangen 
kommer over mig. Desværre er de jo som 
bekendt, uspiselige. 

• Hold jeres sti ren og opfører jeg ordentligt. 
Det er medlemmernes penge og interesser 
og IKKE jeres egne. 

• Nej 
• I gør det godt, jeg er yderst tilfreds. 
• Stop Jeres lobbyisme foretagende og 

skjulte agendaer som skal føres ind af 
bagvejen. Få de sande forsknings resultater 
på bordet (kæbeindsamlingen var visk ikke 
helt reel.)Fokuser på jagt for alle rig som 
fattig. 

• Ja. I gør et godt arbejde 
• Prøv at lave små dialoggrupper rundt om i 

landet, som kan få til opgave at sparre det 
politiske system i DJ i enkelte emner 

• nej 
• nej 
• Arbejde mere sammen med landbruget - til 

tider skulle man tro, at I var modstander til 
dem. Det er trodsalt derfra, at vi har vores 
jagtområder - ikke via DJ 

• Næh 
• God organisation med Jagt og natur for 

øjet. Jeg synes det er vigtig at artiklerne 
forbliver sagligt og ikke er præget af 
politiske præferencer, det mener jeg i er 
gode til. 

• I gør et godt stykke arbejde som rammer 
bredt 

• Synes I skal gå ind for et arrealkrav, for 
eksempel 100 HA før man må skyde 
hjortevildt. 

• ikke pt. 
• I må meget gerne arbejde mere for at få 

indført arealbegrænsning som en del vores 
vildtforvaltning. 

• Dygtige undervisere på Kalø/DJ 
• Forbundet skal blive bedre til at varetage 

den lille mands jagt, der er stadigvæk for 
langt til toppen. Vi strandjægere havde et 
nyt håb da vi fik en strandjæger til lands 
formand, desværre så har han glemt sin 
rødder som strandjæger. Vi blev lovet 
meget kortere kommunikations vej, da 
Regionerne blev nedlagt og fik jægerrådene 
som et nyt led. 

• generelt synes jeg i gør det godt som 
forbund, og fortsæt endeligt med det gode 
arbejde.  
Jeg ved at i gør meget i Mårhunde 
reguleringen, men jeg tvivler på at det er 
nok. Det er blot en spørgsmål om tid inden 
de er på Fyn, vil tro at det bliver inden 
årets udgang. Fra Fyn kommer de nemt til 
Sjælland. I Jylland er der INGEN steder 
hvor Mårhunden ikke befinder sig. 

• Vi kan ikke undvære DJ 
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• at men tager mere afstand fra "jægere" der 
skyder 68 gæs på en jagt og det samme 
med nedskydning af 200-300 
fasaner/ænder. 
Det er ikke jagt og alle deres billeder på 
facebook og lignende gavner ikke jagten 

• seriøs med denne undersøgelse 
• Jeg er kun medlem af DJ, så jeg kanvære 

medlem af min lokale jagtforening - det er 
også den eneste grund til at jeg vil 
anbefale andre til at blive medlem af DJ, 
det er for at støtte den lokale klub. 
Desværre er det et latterligt lille beløb der 
går videre til den forening, der knokler 
røven ud for at få medlemmerne op at 
sofaen. Så snart jeg ikke er en del af et 
foreningsarbejde længere, så er jeg heller 
ikke medlem af DJ. 

• Ja, at man svarer på de breve, der bliver 
sendt til organisationen. 
Man er sig sit ansvar bevidst, når man som 
folkevalgt sidder i bestyrelsen. 

• Nej det har jeg ikke 
• koncentrer jer om det vigtige, jagt og 

jagttider og få sat kontingentet ned 800 - 
900 om året er alt for meget !!!!!! ( for en 
folkepensionist der får 6774,- FØR skat pr 
måned ) 

• no 
• Det ville være god stil at når man gik fra en 

gruppe til en anden fx ung jæger til senior 
at den betalling man havde foretaget for 
pågældende år gik det år ud. Jeg blev 26 
tidligere på året og samme dag blev der 
udsendt et girokort med udestående beløb 
for seniormedlemskab for resten af året. 
Det er altså dårlig stil. Så lad dog folk gå 
det år ud med den foregående betaling. 

• Knæk og bræk! 
• Så gerne at I arbejdede med reglerne for 

jagttid hen over døgnet. Efter man har 
prøvet skumringsjagt i udlandet 
forekommer det helt meningsløst at skulle 
vente til solopgang og gå hjem ved 
solnedgang. I Sverige og Tyskland fungerer 
skumringsjagt rigtig fint og mig bekendt 
ikke med øget sikkerhedsrisiko. Af samme 
årsag jager jeg efterhånden ikke i Danmark 
længere, men rigtig meget i Tyskland og 
Sverige 

• Synes I skal kigge på en fornyelseskur. Der 
er simpelhen for mange meget kammerateri 
og plat i organisationen som fjerner fokus 
fra det primærer. Det virker som at I lever i 
en osteklokke fuldstændig afskåret fra 
jeres omgivelser. Enkelte ting såsom at 
bestyrelsen får tusindvis af kroner til køb af 

jagttøj o.lign. er direkte skadeligt for 
tilliden. 

• Nej 
• Jeg tror at det er vigtigt for jægerstanden 

at der arbejdes og skrives meget om god 
etik og moral iblandt jægere. I nogle 
kredse, absolut ikke i alle er det en 
mangelvare som straffer alle jægere. 

• nej 
• Bliv lidt mere morderne 
• Der bør så afgjort gøres op med de jægere 

som ikke ønsker at købe/få vildt med hjem. 
Det er forkasteligt at stå og skyde fasaner 
og ænder og ingen ønsker at tage vildtet 
med hjem og tilberede det. De personer 
bør gå i Tivoli eller på skydebanen med 
deres venner. Et forslag er, at det vildt som 
du skyder forpligtiger du dig til at tage 
med. Om du så selv tilbereder det til 
fryseren, forærer det væk, får det 
destrueret eller hvad er så op til den 
enkelte, men på den måde får vildtet 
større udbytte efter skuddet er jeg sikker 
på. Hos mig lyder parolen, at det du skyder 
tager du med dig. Enkelt og let at 
administrere. 

• Sælg det dyre hus og brug pengene på 
medlemmer og arbejd for jagt i Danmark . 

• Alle bruger mange kræfter med Bladet + 
mange møder , fritid 
      Tusind mange tak. 
                        MV. JÆGERHILSEN  

• Nej 
• Husk der bor også jæger i Kbh og på 

Sjælland. 
• Godt arbejde 
• Tak for indsatsen :-) 
• Er yderst tilfreds med jeres arbejde ! 
• Jeg har netop idag gennemført skydeleder 

uddannelsen, og som gammel 
skydeinstruktør i det militære system,vil 
jeg gerne rose kurset,og samtigigt beklage 
at riffelinstruktør kurset var overtegnet. 

• Ønskede gerne et mere velfungerende 
repræsentantskab der nu er bestående af 
alt for mange medlemmer, og at der ved de 
fremtidige repræsentantskabsmøder, forud, 
indledtes med at repsæsentanterne, på 
tværs af regioner, kunne debatere 
indkomne forslag, som en vejledning og 
indstilling til hovedbestyrelsen. Så var der 
da noget at samles om, og efter en debat 
med hovedbestyrelsen på 
repsæsentantskabsmøderne at afstemme 
om. Dette ville give medlemmerne en 
større forståelse for at have en større 
indflydelse end p.t. 
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• Nej 
• Er glad for at være medlem, det støtter 

jagten i Danmark. 
• Fint tilfreds og har ikke brugt alle 

muligheder endnu. 
• Slå jer sammen med FADB. Få indført 

direkte adgang fra jagttegnsprøven til hhv. 
bue-, haglbøsse- og riffeljagttegn. Støt 
buejagtens udbredelse. Sørg for afskaffelse 
af forurening fra jægere (haglskåle m.v.). 
Pres (politisk) på for etablering af 
vildtagre, levende hegn og anden 
mangfoldighed i naturen 

• Keep up the good work :) 
• Sæt prisen voldsomt ned på alle jeres 

kurser, det er vildt optrækkeri med de 
priser i holder jer. 

• Fortsæt det gode arbejde 
• Ønsker lavere kontingent fra 65 år - som 

var min pensionsalder = svært at have råd 
til højt kontingent! 

• Jeg finder inddelingen i krese npget 
mærkelig, hvorfor er køge med til 
københavner bytosser og nordsjællands 
spelt bælte? 

• Ja .. forsæt det gode arbejde.. 
• N/A 
• En gang til i gør et kanont godt Arb.  
• Måske skal vi tænke lidt mere,  på de knapt 

så velstående medlemmer.  div. gratis 
jagter statsskov etc.  (som havjagt etc. ) 

• ? 
• Fortsæt det gode arbejde. 
• Husk at gøre mere udat, Jagt er for alle. Og 

bekæmp f.eks arealbegrænsninger og 
behold vores bukkejagt I foråret. 

• Fortsæt det gode arbejde - især 
muligheden for riffeltegn uden haglprøve 

• Stor ros til de dedikerede medarbejdere 
som jeg har mødt på DJ lederuddannelse... 
 
Det lokale arbejde skal styrkes for at 
fastholde og få nye medlemmer ������ 

• Fortsæt det gode arbejde 
• Melder mig nok snart ud ! 
• Lær lokalafdelinger at være mere åbne 

overfor andre end dem der sidder i deres 
klikedannelser 

• Ikke umiddelbart. 
• Nej 
• godt enitativ med undersøgelsen. 
• Jeg er godt tilfreds 
• fortsæt det gode arbejde. 
• Overordnet set er jeg godt tilfreds med DJs 

gode arbejde. 
• JA - det tog sgu mere end 10 min. 

• nej 
• Ingen 
• - 
• flere kurser på Sjælland- der ligger alt for 

mange aktiviteter i Jylland. 
Kurserne er for dyre 

• Kæmp for At etik og moral bliver en lige så 
vigtigt som resten af jagten .god vind mvh 
peter 

• NIL 
• nej 
• Nej 
• Overvej jeres pris for at være medlem jeg 

tror det er blevet for dyrt at være medlem 
i Danmarks jægerforbund, vi har haft et 
støt og roligt ned gang i medlemmer i vores 
lille lokale jagt forening, en del af 
nedgangen i medlemmer er p.g.a. naturlig 
årsag fordi en stor del af vores medlemmer 
er oppe i årende, derfor er det også meget 
vigtig at vi får flere nye medlemmer til 
løbene og gerne yngre, så der er en bedre 
fordeling af alder, yngre medlemmer 
trækker yngre til, det jeg tror er at prisen 
er lidt skræmmende og folk føler måske 
ikke at de får noget rigtig for pengene 
måske fordi Danmarsk Jægerforbund ikke 
er så synlig lokalt, det er ikke nogen kritik 
af Danmarks Jægerforbund I gør jeres 
bedste og jeg ved heller ikke hvordan man 
kan få flere medlemmer. 
Det behøver heller ikke kun at være yngre 
medlemmer der kommer ind i vores lille 
lokale forening bare der er en tilgang af 
nye medlemmer. vi har desværre også 
nogle i de sidste par år der har meldt sig 
ud, årsagen ved vi ikke så jeg gætter bare 
på at de måske vil sparer de penge. 
Når op med humøret det står nok slet ikke 
så slemt til, så fortsæt jeres gode arbejde. 

• Nej det har jeg ikke. 
• Arbejd på at få jagttid på arter der må 

reguleres. 
Måger,krager,råger,gæs,skarv,duer. 

• Nej 
• Jeg er overordnet meget tilfreds med DJ. 

Er glad for at sidde i MLJF’ s bestyrelse og 
komme på den lokale skydebane, hvor der 
altid er god stemning og godt 
kammeratskab. 

• nej 
• Hvis/når der opstår sager af negativ 

karakter. Skal DJ hurtigere på banen med 
deres holdning. 

• I flere artikler i Jæger er beskrevet 
regulering af rævehvalpe. I fakta boksen 
står reglerne - MEN ikke - at man IKKE må 
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regulerer rævehvalpe, hvis man har en 
biotopejendom ! 

• nej 
• Der skal gøres endnu mere for De nye der 

tager jagttegn ,det burde være sådan at 
man blev medlem automatisk når man fik 
jagttegn og bestået haglprøven 

• nix 
• Nej 
• nej 
• Nej. 
• Knæk og bræk 
• DJ skal have mere indflydelse på 

politikerne og tage kampen mere op med 
ornitologiske foreninger osv.! 

• I gør det godt i forbundet! Men ha altid 
vanten og boksehandsken på.Men jeg ved, 
vi har hårde kampe i ringen. 

• næh 
• Fortsæt det gode arbejde. Og husk at lade 

være med at blive for alvorlige og mørke i 
retorikken.  Det skal helst være sjovt det 
meste af tiden. Og når medlemmer så en 
gang i mellem forbryder sig mod naturen 
skal de have en konsekvent behandling så 
de ikke tror det er ok. Det er naturen vi går 
og skyder på, så vi skal gøre det ordentligt, 
præcist og med respekt. Vh ts 

• Tror det er vigtigt at finde nye metoder til 
at få flere medlemmer. 
Hvad med evt. at tilbyde nye jægere et 
gratis medlemskab af DJ i 6 måneder? 

• I skal være meget skarpe på hvad der er 
lovligt og hvad der er ulovligt. Jeg er glad 
for at I er klare i mælet vedrørende ulve og 
drab på rovfugle. 

• Keep up the good work og prøv at være lidt 
hurtigere ude i medierne, så vi kan 
profilere os bedre. DN og DOF synes at have 
kridtet skoene hjemmefra... 

• Nej 
• Nej 
• Nej 
• nej 
• Jeg syntes at DJ skal arbejde for ens 

jagttider over hele landet. 
jeg syntes at DJ skal arbejde i mod 
arealbegrænsning 
Jeg syntes at DJ skal arbejde i mod 
sprossefrening 

• Jeg synes i generelt gør det meget godt, 
det er svært at favne alle interesser, dog 
synes jeg at der bliver brugt for meget 
krudt på kronvildt, vi er mange der skyder 
ænder ,gæs og andet vildt, men kronvildt 
er jo forbundet, med penge og prestige, så 

det er lidt træls at ,der tærskes langhalm 
på det hele tiden, set ud af den samlede 
jæger bestand, er det jo relativt få som 
skyder kronvildt, så kom i gang med at 
favne bredere. 

• Jeg er tilfreds 
• Nej 
• nej 
• Nej 
• Kik på administrationen .Den kan laves 

bedre 
• I år har jeg 4 gange måttet reklamere over 

manglende levering af Jæger. Hvis det 
fortsætter er jeg nødsaget til at melde mig 
ud. 

• Det er et godt blad i har 
• Det kunne vært enklere og få opplysninger 

om jaktlag i nærområde der en bor. Dere 
har min adresse og hvet sikkert hvor det 
finnes jaktlag i nærområdet.  
Tips mottas med takk. 

• - 
• nej 
• Ja jeg syntes at der er for meget  brok om 

DJ på nettet/facebook  
Kunne man lukke nogle af de problemer det 
ville gavne DJ meget 
Jeg håber ikke der er hold i alle de 
beskyldninger der flyver rundt 

• Husk at det er jægere i repræsenterer at i 
ikke styres  af politikere. 

• I må gerne kontakte mig hvis i har 
spørgsmål til mine kommentarer,  

• Nej 
• Nej 
• Ingen 
• god forening der gør meget for naturen og 

sine medlemmer 
• pas på det ikke bliver et reklameblad. 
• nej 
• nej 
• Nej 
• ingen 
• Knæk og vær Kvik 
• Jeg er træt af alle stridighederne - tag jer 

sammen! 
• forsæt det gode arbejde. 
• - 
• Det vigtigste arbejde overhovedet er at få 

længere jagttider eller bevaret dem vi har. 
Alle jægere jeg kender (og det er mange) 
er helt ligeglade med 
organisationsopbygning, jagtens hus, 
politikker om dit eller dat det drejer sig om 
at komme ud på jagt og så må dem der vil 
kæmpe for at vi kan komme det selv 
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beslutte hvad der skal gøres eller arbejdes 
med. 
Og det er skrevet med største respekt for 
det arbejde de gør. 
 

• Ingen reklamer. Tak 
• Fortsæt det gode arbejde og undgå at 

udstille intern splid. Debatten om arealkrav 
for hjortevildt er dårlig håndteret. 

• Husk hvem I burde være, ikke hvad de mest 
højtråbende, ønsker I skal være!  
 
Derudover: hvis jeg ud af uvidenhed eller 
efterhånden ligegyldighed, har været 
urimelig overfor nogles hårde arbejde og 
indsats - ja, så beklager jeg!  

• nej 
• Ikke andet at det var godt at I fik 

lovliggjort lyddæmpere til riffeljagt. Jeg 
har tinnitus og overvejede faktisk at stoppe 
med at gå på jagt. Nu klarer jeg mig mig 
med lyddæmper + supplerende hørevørn. 
Går ikke på jagt med haglgevær pga. 
tinnitussen. 

• JA tilpas undervisningsmaterialer for 
jagttegnselever med 
læsevanskelighedder!!! 

• forsæt det gode arbejde :-) 
• Få nu indført regulering af de ulve og 

tilladt nat kikkert til mårhund. 
• Dj gør det generelt rigtig godt. Tænk over 

om det tjener os bedst at være så stive 
hvad angår arealkrav for hjortevildt! 

• Hvorfor arbejder man for (frivillig) fredning 
af dåvildt som er en indført ikke-
hjemmehørende art der kan have negative 
konsekvenser for oprindelige arter som 
råvildt ??? 

• Jeg synes I gør et vigtigt og godt arbejde, 
som jeg også tror har indflydelse på 
Christiansborg. 

• nej 
• forsøg at få mere diversitet i foreningens 

ledelse - særligt lokalt. 
• Nej 
• Nej 
• Jeg synes, I skal fokusere på de unge 

jægere/drenge. Der er en tendens/trend 
til, at pigerne i disse år bliver favoriseret. 
Jeg synes, det er helt ok pigerne går mere 
på jagt, men det bliver altid hængt op på 
noget helt specielt og ikke bare almindelig 
jagt. Jeg er født og opvokset med jagt - 
cyklede på kragejagt før jeg fik knallert - 
og kan huske den gang vi gik på jagt i 
"aflagt tøj". Dvs tøj som ikke kunne bruges 
på arbejde eller til fest. I dag drejer det sig 

meget om, at have det rigtige udstyr, at 
være meget dygtig til hundarbejde, at 
skyde godt, at skyde meget. Netop under 
de punkter møder vi tit kvindelige jægere. 
De er meget dygtige og har alt i udstyr. Det 
er ligesom om, de har sprunget hele 
"læretiden" over og blot ved hjælp af god 
økonomi og tid, har fået spalteplads. Derfor 
- lad pigerne gennemgå deres læretid og 
sæt fokus på de unge drenge og lad dem få 
det samme netværk, som jeg har haft 
glæde af altid. Jeg har ikke få gange lagt 
øre til en skilsmisse, konkurs mm og den 
snak kommer kun, når vi er helt sikre og 
fortrolige. Sådan er mænd bare og mænd 
behøver et sted, hvor de kan tømme 
hovedet. 
Konklussion : DJ skal sørge for, at pigerne 
kommer ud og trampe harer, skyde krager 
og regulere ræve/mårhund før de indtager 
jagtscenen og gør sig til ejere af en 
ældgammel tradition. 
Mvh PM 

• hjælp politisk med at få penge til 
landmænd til at gøre landbruget 
grønnere/vildtstriber m.v. til gavn for 
dyrelivet og vores fælles natur 

• DJ burde være mere aggressive over for 
DOF og DN, så omverdenen kan forstå, at vi 
som jægere gør virkelig meget for den 
danske fauna og natur. 

• Det er fornuftigt med arealbegrænsning for 
at skyde flere hjorte. Der er nogle, der ikke 
kan finde ud af en fornuftig afskydning i 
forhold til deres jagtareals størrelse 

• Syntes i gør det godt :-) 
• Nej 
• Håber at DJ vil bestå mange år ud i 

fremtiden og at vi må få mange flere 
medlemmer så vi kan fremstå stærkt i den 
danske befolkningens øjne som en naturlig 
del af naturplejen i Danmark 

• Udmærket, at der stadig er medllemmer, 
der laver et stykke organisatorisk arbejde. 
Jeg mener, at jeg har udført min del. 

• Nu alt er blevet så international, vil det 
være på sin plads at man i forbindelse med 
jagtforsikringen, kan tilvælge en 
tillægsforsikring med så højt et 
dækningsbeløb at det er godkendt i bla 
storbritanien og Tyskland. Det vil gøre det 
meget nemmere for mange jægere. 

• I.A.B. 
• I gør det rigtig godt 
• Fortsæt det gode arbejde. 

Så for at få uddannet masse nye i de lokale 
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foreninger, så det ikke kun er de gamle der 
sidder der. 

• Jeg ville personligt blive glad hvis der blev 
lagt lidt mere energi i at få noget mere jagt 
til strandjægerne. Der er kommet mere 
jagttid på Fasan og gæs på land samt 
klovvildt mens vi strandjægere har mistet 
jagten på Edderfugl hun, skallesluger stor 
og toppet, havlit hun og fløjsand hun. 
Der skal selvfølgelig være kun være jagttid 
på vildt hvor bestanden kan bære det. men 
da de arter jeg har nævnt meget er træk 
gæster og jeg ikke har set dokumentation 
for en bestand i tilbage gang har jeg lidt 
svært ved at beholde troen på at der bliver 
forhandlet hårdt nok for strandjagten i 
Danmark når de er blevet fredet for mens 
der er kommet mere jagt "på land". jeg 
nyder både at gå på jagt både på land og 
på vandet men jeg er nervøs for at 
strandjagten stille og roligt dør ud hvis ikke 
der bliver kæmpet hårdere for det. 
 
Knortegås , Bramgås og stor regnspurve har 
været nævnt som noget der bliver 
undersøgt som muligt jagtbar men syntes vi 
hører for lidt om det. 
 
Derudover er jeg godt tilfreds med DJ og 
støtter fuldt ud op om det arbejde der 
bliver gjort. 

• Fortsæt det gode arbejde. 
• Nej 
• nej 
• nej 
• I gør et godt stykke arbejde for alle os som 

elsker naturen og samværet med hinanden 
• Tak 
• Jeg ønsker februarjagten tilbage. Evt. 

Kunne jagten starte 1. Oktober. 
• nej 
• Fortsæt det gode arbejde, undgå at få for 

mange ¨møgsager¨ 
• Husk at det er i lokalforeningerne at 

medlemmerne skabes. 
• generelt sover man i de lokale 

jagtforeninger og udbyder alt for få 
aktiviteter 

• Stor ros til "kontorpersonalet" - de gør en 
rigtig god indsats for at hjælpe, når man 
ringer/mailer 

• tilbud om jagter til en overkommelig pris - 
meddel det på nyhedsmail opdelt i kredse 

• Jeg er glad for at være medlem af 
Danmarks Jægerforbund. 

• Godt arbejde, tak jeg har dog ikke kunne 
finde et sted at indsende en henvisning for 

extraordinær indsats som Tonny Mikkelsen i 
kreds 5 

• Husk at tænke politik så de små revir 
fastholder deres ret til jagt 

• Mener ikke at jægere som er medlem af 
forbundet skal gå rundt og regulere måger 
og andre fugle i byerne. Og slet ikke når 
msn hsr fjernet jagten på mågerne. Fra 
politisk side. Det ser ikke godt ud at jægere 
går rundt og skyder i byen 

• Fint at vi har et Jægerforbund 
• PT. kører et arbejde om ny struktur eller 

ej. I forhold til den struktur der er nu, 
mener jeg at kun lidt skal laves om 

• nej 
• Var gavekortet ikke til Jaguar-gruppen ? 
• NEJ 
• Vedr. ulve.. som tidligere nævnt.. tænk 

hvis nu de var  blevet set på  Sjælland... 
      så havde  "piben nok fået en anden lyd 
" og   ikke kun gevær-piben. 

• Jeg har været medlem siden januar 1968. 
og er godt tilfreds jeg mener kurser er for 
dyre. 

• Ved godt man ikke kan gøre noget ved det, 
men den fordrejende debat og hårde tone 
der til tider hersker på FB er totalt 
ødelæggende for en saglig jagtdebat på 
dette medie. 
Modstanden mod arealkrav inden for 
Kronhjort og især Dåhjortejagt, må man 
bløde op på, og acceptere som et alternativ 
til mindre jagttid. Dåvildt klarer sig 
udmærket 
og der er ikke behov for yderligere 
skærpelse og fredning. 
Lyt til hjortelaugene og giv disse mere lokal 
indflydelse, de ved hvad der skal til 
lokalt...... 
Mårhunde: Det er urimeligt lidt hjælp og 
støtte mårhundejægerne får ( kørepenge og 
grej som kameraer og judasmårhunde ) Der 
skal gøres en større indsats. 
Forskning i "Råvildt sygen" skal 
opprioriteres og tilføres midler. 

• Knæk og bræk. 
• Samarbejde med Danmarks 

sportsfiskerforbund , om eks. Jagttid / 
regulering af skarv,sæl ,Odder og lignende 
problemer,når de tager overhånd i naturen. 

• Nej 
• Fortsæt med at få så megen indflydelse 

som overhovedet muligt i 
Vildtforvaltningsrådet 

• Nej 
• Pas på "den lille mands jagt" så der ikke 

sker det samme som i 1923 
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• nej 
• Jeg går en del på jagt, men det er hos 

andre end i mit eget revir. Stedet jeg 
deltager bruger mange penge på jagt. Selv 
deltager jeg med praktisk arbejde. 

• nej 
• nej 
• Man behøver ikke at være enig i alt, DJ gør, 

for at være medlem. Det er vigtigt med en 
stærk interesseorganisation. 

• Nej 
• nej 
• Fortsæt det gode arbejde. 
• nej 
• Næj  
• alt godt det fungerer ok. 
• Jægerforbundet bør hurtigst muligt ændre 

holdning forhold til arealbegrænsning 
(kvoter) for hjortevildt man ved jo inderst 
inde godt det er det eneste som virker. 
Kender mange gode og fornuftige jægere 
som har meldt sig ud af forbundet fordi 
man ikke tager vildtets tarv 

• Jagt har den konsekvens at vi dræber vilde 
dyr så effektivt som muligt, som det har 
været tilfældet i årtusinder. Det skal vi stå 
ved konsekvent 

• Ja. Der er for få muligheder for ny jægere. 
Jeg har været jæger i 3 år og har 
sammenlagt været på jagt 10 gange. Når 
ingen i familien eller ens vennekreds er 
jæger så er det fandens svært at komme 
igang. 

• Ingen kommentarer 
• Tag arbejdet fra strukturudvalget 

alvorligt... 
• der skal indføres arealforvaltning på 

hjortevildt 
• nej 
• Med alt det jeg har læst op på omkring 

tandsnitsmetoden til aldersbestemmelse af 
krondyr, mener jeg det er useriøst at bruge 
metoden som et grundlag for 
aldersbestemmelse. Der er muligvis ikke 
bedre metoder, hvorfor jeg mener at ingen 
kendte metoder bør bruges. 

• nej 
• Jeg synes generelt det er rigtig Godt stykke 

arbejde der bliver gjordt 
• Få noget mere genmslgskraft i de politiske 

beslutninger og over for dof osv. 
• knæk og bræk fremover. 
• Nej 
• Mere  for den lille Jæger nede på jorden 

• Pas nu på,- organisationen er blevet en 
kæmpe. 
det er ikke altid at "big is beautifull". 

• Nej 
• I snit godt tilfreds har været medlem i 47 

år 
• Nej 
• Nej 
• N 
• kunne ønske at man var lidt mere 

selvkritisk og bakkede mere op om de 
mange lokale problemer der kunne være, 
for eksempel de problemer vi på Nordfyn 
har med Åge V Jensens fond helt forkvaklet 
forvaltning af dåvildtet på Æbelø, de lyver 
jo diregte i dagspressen, og det er vel en 
oplagt sag for jægerforbundet at tage sig af 
og ikke bare overlade til de lokale om at 
tage kampen op, hvad her vi jer ellers til. 

• Jeg har interesse i der arbejdes i, at den 
jagtforsikring som vi har gennem vort 
jagttegn anerkendes som forsikring i ex. 
Tyskland hvor jeg har et revir. Jeg køber i 
dag særskilt forsikring og jagttegn. 

• næh. 
• Nej 
• Tak for et godt stykke arbejde 
• Jeg synes generelt i gør et rigtig godt 

politisk arbejde. 
Det er dog vigtig at i er hurtigt ude og tage 
skarpt afstand fra jægere der ikke 
overholder jagt loven. 
Vi har desværre stadig medlemmer der har 
det svært med fredning af rovfugle 

• Være mere på i medierne.  Udnyt nak og 
æd.  Når der er messer ex occ så stil krav 
til bespisning at en ribbenssandwich skal 
være af vildsvin.  Og en vildtsuppe er med 
vildt.  Og pølser er af vildtkød.  I stedet for 
almindelige fastfood. 

• Jeg har afmeldt min betalings service på DK 
Jægerforbund, da jeg ikke mener i 
varetager den "lille" mands jagt i DK. 
Desværre. :-( 

• Nej, jeg syndes at I gør det godt. 
• generalt tilfreds 
• de skal være meget mere synlige i 

jagtlovgivningen 
• Ikke gentage artikler 
• Nej 
• nej 
• svært at bestille frø på hjemmesiden 
• ingen 
• Det er ikke nemt som jæger at komme 

igennem med noget .man hører ikke nok på 
jægeren 
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• jeg mener at jæger er alt for stort og alt 
for mange artikler, ganske uoverskueligt. 
skriv det halve og sænk prisen på 
medlemskabet. 

• Forstår ikke fredning af store hjorte og 
jagttider på samme på Fyn, i hvis interesse 
er det ? 

• Nej 
• Hvad med  om der snar kommer en 

afklaring om at man kan tage riffelprøven 
uden haglprøven ,det har godt nok trekket 
ud de har sagt at der sker noget de sidste 2 
år jeg har en datter der kun vil skyde med 
riffel og ikke hagl , så istedet om at låne og 
låne så se at få styr på det ellers tak 

• Nope 
• nej 
• Nej 
• Det er ikke i orden, at skulle vælge 3 

artikler, som er mindre relevant, får at 
kunne gennemføre undersøgelsen. 
De tre valgte er ikke repræsentative for 
min holdning, når jeg synes alle artikler er 
relevante. 

• Hvor mange timer bruger du årligt på 
regulering af skadevoldende vildt fordelt 
på: 
skarv 

• Jeg har jagt i Norge - kan ønske mig en 
langt hurtigere og smidigere måde at kunne 
ind og udføre våben DK - NO 

• Nej 
• Tak for et godt arbejdene forbund  og for 

et godt medlemsblad med venlig jæger 
hilsen 

• Jeg syntes i bund og grund DJ er en god 
organisation, langt bedre efter Claus er 
kommet til som formand. Så er godt 
tilfreds, keep up the good work :-). 

• Nej 
• Neb 
• Knæk og Bræk 
• nej 
• Ledelsen udfører et Godt politisk arbejde 

og har en fornuftig holdning til mere natur i 
landbrugslandet. 

• Nej 
• Nej 
• Godt arbejde! 
• nej 
• Ryd op i jeres konsulenter, behold dem der 

er serviceminded frem for de 
magtfuldkomne arrogante konsulenter, selv 
om disse er eksperterne. 

• Nej 
• nej 

• Har været Jagttegns lærer i 48 år - mere 
stof i Jæger om de nye jæger om Dansk 
jagt. 

• Giv eksempler på hvordan man kan skabe 
mere liv i lokalforeningerne eller lægge 
dem sammen. 

• I gør det godt :-) 
• Fortsæt det gode arbejde for jagtsagen 
• Skab mere synlighed omkring jagt og 

jægere i dk 
• Nej 
• Støt bekæmpelsen af Mårhund noget mere. 

Kæmp for brug af natlys og natkikkerter. 
• Pas på med at holde den gode tone og den 

rigtige linie så i arbejder for alle. 
• Alt ialt gør DJ det godt 
• Indsaml og brug flere penge på forskning i 

råvildt sygen. 
• Det er en god undersøgelse 
• Fortsæt det gode arbejde 
• Vær i øjenhøjde overfor medlemmerne og i 

øjenhøjde når i er politiske. Det er to 
forskellige sprog er jeg nødt til at sige. 

• Fortsæt det gode arbejde... 
• Fortsæt det gode arbejde for os jægere og 

naturen i Danmark 
• Forsæt det gode arbejde 
• Jeg mener ikke at DJ skal arbejde for mest 

mulig jagt. Jeg mener at DJ skal arbejde 
for en ansvarlig jagt i Danmark som 
udvikler vildtbestandene. Og uddanne 
jægerne langt bedre både i vildtpleje og 
etik. Enhver tosse kan få et jagttegn men 
folk har intet begreb om vildtets tarv og 
krav. For de fleste jægere går jagt kun ud 
på at trykke mest muligt på aftrækkeren. 

• Der skulle gøres noget mere for buejagt og 
buejægere. 

• Det er fremragende arbejde. 
• ARBEJDT MERE FOR AT FÅ STRANDJAGTEN 

PÅ BENENE IGEN, DA JHEG VAR NYJÆGER 
VAR DER VÆSENLIGT MANGE FLER JÆGERER 
SOM BENYTTEDE SIG AF STRANDJAGTEN 
FOR DET VAR FOR DEN JÆGER SOM IKKE 
HAVDE SÅ MANGE PENGE, IDAG ER DJ MED 
TUIL AT NEDLÆGGE STRANDJAGTEN OG 
LIGELEDES NEDLIGGE HAVJAGTEN DA MEN 
FORHANDLER MED EDERFUGLEJAGTEN HVER 
GANG I SKAL GIVE LIDT VÆK TIL FORDEL 
FOR GODSJAGTEN, DER GIVES LÆNGERE 
JAGTTIDER PÅ FASAN, RÅDYR FOR AT 
GODSERNE NEMMERE KAN DRIVE KOMMICEL 
JAGT, DET ER IKKE OK OVERFOR DEM SOM 
DRIVER JAGT PÅ VILDE FUGLE. 
 
TÆNK OVER DETTE DJ 
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• Det er mange penge, jeg bruger på et 
medlemsblad jeg stort set aldrig ser, og 
som efterhånden fylder helt godt op i mit 
hjem ( 60 årg. ). Det er resursespild. 
Vh. Th. 

• Fokuser nu mere på de unge! Jeg sad i 
bestyrelsen i en jagtforening på Sydfyn for 
nogle år tilbage og selvom vi tilbød alt fra 
andejagt til dåvildtjagt kunne vi ikke holde 
på de unge! Flere tiltag fra jer, der får 
unge til at blive i den lokale jagtforening. 

• Nej 
• I skal kæmpe for at love og bekendtgørelser 

bliver vedtaget på baggrund af fakta i 
stedet for følelser og politiske aftaler 

• ikke pt. 
• Ang. Spørgsmål om bladet jæger er lidt 

dumt, personligt synes jeg at alt i er god 
læsning, så det er svært at pege på tre 
gode og tre mindre gode emner ud 

• Synes I gør det godt 
• Jeg synes i som organisation bør arbejde på 

at forbedre mulighederne for den enkelte 
jægers, især de yngre, mulighed for at 
komme på jagt. Jeg tror der er en klar 
flaskehals i rekrutteringen af yngre jægere, 
at jagtleje er blevet er alt for dyrt. - det 
tror jeg mange af de yngre knækket nakken 
på. I større samarbejde med Naturstyrelsen 
om deres forvaltning af jagter, der måske 
vil kunne gøre at ikke besatte 
nyjægerjagter pladser kunne aftages af 
andre yngre jægere. Eller at 
lokalforeningerne i højere grad fik 
mulighed for at deltage i flere jagter, 
måske evt. Mod omkostningsdækning for 
jagten, der alt andet end lige vil blive 
billigere end meget andet. Der er en ret 
stor andel underudnyttet jagt. Bare det at 
gå fra 1 til 2 jagter i en statskov vil 
nærmest kunne fordoble antallet af mulige 
jagter. 
En anden klar flaskehals er kravet om 
apporterende hund. Det er noget der tager 
2 

• nej 
• Fremtiden for DJ er ungdommen. Der skal 

oprettes flere 'communities' eller 
foreninger med maks øvre aldersgrænse. 
Måden der drives forening på er ofte 
gammeldags og uambitiøs. 

• godt I spørger brugerne og medlemmerne, 
så har vi en mulighed for at ytre os 

• Nej 
• En Jagtorganitation i rivende udvikling. 

• Spørgeskemaets lay out gør besvarelse 
besværlig - at schrolle videre med pilen til 
højre er unødvendigt besværligt. 

• I går det godt! 
• er overordnet godt tilfreds med mit 

medlemsskab og forsøger at følge med i 
hvad der sker i Danmarks Jægerforbund 

• Nope 
• Nej 
• God forening, men dyr at være medlem af. 
• Jeg har endnu ikke bestået 

haglskydepeøven, så derfor er mine svar 
nok ikke helt retvisende. 

• Det ville være dejligt, ikke at være tvunget 
til at besvare spørgsmål om Jæger når jeg 
ikke læser det. 

• DJ burde søge at forbedre 
træningsmulighederne for de stående 
hunde i form af træningsarealer med fugle 
på.  
Vi bruger meget at træne på fugl med 
startpistol så vildtet ikke skades, men det 
kræver adgang til gode arealer at få gode 
ståendehunde hvilket er meget overset i 
Danmark. 

• Bliv mere synlige 
• Vi bør blive væsentlig bedre til at 

markedsføre os selv i offentligheden. Her 
er det både som forbund, hvad vi gør for at 
uddanne os jægere, samt hvad vi kan 
tilbyde også ikke jægere. 

• Pamperi 
• styrk de lokale foreningers muligheder, 

forøge dialog mellem bestyrelse i DJ og 
foreningerne, drop regioner og evt også 
jægerråd 

• Umiddelbart ikke 
• godt arbejde 
• Mer fokus på Buejagt  
• Fik ikke noteret at i bør skrive skydetideren 

ind i jeres app under den nye funktion 
jagtider 

• En stor tak til alle i Danmarks 
jægerfotbund,for deres kæmpe indsats.. 
Godt arbejde 

• Keep up the good work :-) 
• Nej 
• Ja, få vores gravtræning på ræv tilbage 
• Ja, jeg håber i kommer meget mere med på 

buejagt delen, for det kan helt klart blive 
bedre hvis i kommer til at have det under 
jer. 

• Fortsæt det gode arbejde  
• ja,bliv bedere til at lytte til os små jæger i 

dk og ikke kun de store med mange penge. 
Og få lavet id til politiet når der skal 
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fornyes eller laves våbentilladelser og når 
man skal til udlandet.(natkikkert og 
lyddæmper) 

• Godt arbejde.. 
• Danmarks Jægerforbund burdte pålægge 

samtlige kommuner i danmark ,at tillade 
regulering på de uønskede arter såsom 
mårhund, 
da randers kommune ikke tilader stiger-
tårne ell. foderpladser på kommunens 
arialer. 

• Synes det er uroligt at jæger bladet 
efterhånden består af minimum 70 % 
reklamer........ 

• Ærgerlig måde hb håndterede 
chickanesagen på - der mangler åbenhed 
fra Claus’s side 

• Ikke pt. 
• Jeg er påbegyndt DJ's frivillige 

lederuddannelse og selv om der selvfølgelig 
er forbedringspuntker, synes jeg overordnet 
set at den er super god og relevant og af 
meget høj faglig kvalitet. Jeg mener dog 
der er et behov for at DJ gør mere 
opmærksom på uddannelsen og kurserne, 
idet Jeg tror at det forholdsvis lave 
deltager antal skyldes manglende 
kendskab. 

• Nu har jeg gået på jagt i 53 år slidt 7 hunde 
op,og har brugt rigtig mange timer med 
jagt og hvad dertil hører,men de sidste 
mange år er det blevet til et udstyrsstykke 
af dimensioner og en videnskab tæt på det 
vanvittige,og det tror jeg er dansk jæger 
forbunds største problem at fortælle ny 
jægere,at det ikke er raket videnskab at gå 
på jagt,men at få gode relationer, 
oplevelser,og det at skyde egentlig er den 
mindste ting ved jagt. 

• i mangler et punkt i undersøgelsen. Der 
spørges kun om man bruger forbundets 
kursustilbud til at blive klogere mv. Til 
gengæld mangler der spørgsmål om man 
selv bruger tid på at undervise andre 
jægere (hundetræning, skydeinstruktør, 
jagttegn mv) 

• Pas på det ikke bliver et 
"blærerøvsforetagende" 

• Jeg ønsker, at jagt må blive bevaret som 
noget nært og naturligt - byde på gode 
naturoplevelser -  og ikke blive for  " 
akademisk " 

• Få nu kæmpet for tilladelse til nat udstyr 
for os der gerne vil bruge tid på mårhund, 
(der er masser der ikke gider) og ikke kun 
en lukket skare i Dj 

• Der er for mange artikler om rigmands 
jagter. 

• Jeg har nået den alder hvor man nogle 
gange bliver nød til at drosle ned pga. 
helbredet, jeg har indtil årsskiftet 2019 
været med i et jagtkonsortium, nu bliver 
det bare hyggejagt når man bliver inviteret 
som gæst samt fællesjagt i min lokale 
jagtfoening 

• Tag fat i situationen med der kun er 2-3 
jagtskribenter der fylder 50 % af et blad 
hver gang.. benyt skribenter der har deres 
daglige gang på reviret.. i stedet for jeres 
ludere 

• Nej 
• tak for mange gode jagtblade gennem tiden 

og den tid man havde i foreningsarbejdet 
som aktiv medlem .er blevet 87 år og nyder 
stadig fællesjagterne men det er den stille 
riffeljagt og naturen der kommer i første 
række. 

• Jeg synes alt i alt at DJ fungere meget godt 
som det er på nuværende tidspunkt 

• Yngre medlemmer, mindre bureaukrati og 
mere jagtpolitik. 

• nej 
• Jagttid på skarv!! 
• 1"Jægerforbundsssagen" er stadig et flittigt 

debatemne i jagtforeningerne, men 
åbenbart ikke i forbundet!  
2. Det er for slapt at man gav efter og gik 
med til at forbyde kaliber .50 BMG. Hvad 
bliver ikke det næste? 
3. Men ros for at få indført lyddæmpere 
(hvorfor er det ikke sket for mange år 
siden? I dag er der jo ingen der ønsker 
forbudet genindført!).  
4. Mere ros for at lave et udvalg der kan 
rådgive de uduelige justitsministre ang. 
våbenlovgivning.  
5. Måske I kan forklare justitsministeren, at 
mange jægere, der må knokle til daglig for 
at få brød på bordet og endnu mere for at 
få råd til gode jagtvåben, er forargede over 
at politiet årligt destruerer titusindvis af 
gode jagtvåben. Det er ikke miljøvenligt og 
dyrt for skatteyderne og politikerleden 
bliver bare større når dyre Purdey'er og 
Beretta'er sendes til omsmeltning. 

• Hvordan kan undersøgelsen være anonym 
når man skal indtaste mailadresse. 

• Vil i ikke godt overveje og arbejde for at 
råvildtet ikke skydes med hagl så lang tid 
på året. Og samtidig bør råen ikke have 
jagttid i perioden okt-november. Der bliver 
skudt så mange råer med små lam. Jeg 
deltager ligeledes sjældent i en jagt hvor 
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rådvildt ikke kommer ud for en anskydning 
eller "forbiskud". Jeg tror der er mange 
rådyr som dog får hagl i sig ved disse 
forbiskud. 

• Mangler mere tiltag for buejæger træning i 
Kronjylland (som DJ medlem) 

• nej 
• Jeg har gennem årene altid været tilfreds 

med lokalforening og bladet Jæger 
• Nej 
• Tænk lidt mere på den lille jæger 
• er ikke så aktiv som jeg gerne ville men 

svært at nå det hele når jeg er i udlandet 
minimum 100 dage om året. 

• nej 
• nej 
• Fortsæt det gode arbejde 
• Mere fokus og synlighed på og hos de lokale 

jagtforeninger. 
Vi får, som jægere en masse "modstand" i 
disse år af medierne, veganere og andet 
godtfolk... her gælder det om at STÅ FAST. 
Ikke alt det her vattede diplomati. 
Ulven er et fredet dyr, men derfor kan man 
jo godt udtrykke sig negativt om dens 
tilstedeværelse på vegne af flertallet af 
sine medlemmerne. (føler, at der er et 
behov for, at DJ markerer sig mere fast, 
det vil også give mere respekt)  
Personligt synes jeg, at DJ påtager sig for 
mange ekstra opgaver og glemmer, at de 
først og fremmest SKAL varetage jægernes 
interesser. 
DJ bør arbejde mere intenst på, at få 
vasket sit dårlig ry af, som Danmarks miljø- 
og fredningsforening. 
Måske er der efterhånden opstået et behov 
i DK for en alternativ jægerforening, som i 
vores naboland. Konkurrence er altid sundt 

• Endnu engang drop medlemsbladet eller 
gør det frivilligt ,, ting på naturen og CO2 
udledningen ved at producere et blad. 

• Billigere abonnement uden Magasin 
• nej 
• i gør et godt stykke arbejde. 
• Godt arbejde. Er stolt over at være 

medlem af forbundet 
• Kom ind i kampen og få gjort noget til de 

areal krav generelt. Utroligt man bil 
fastholde sig ved den frie jagtret, når så 
mange ikke kan finde ud af det, og kun vil 
på jagt fordi andre gør det, eller fordi man 
vil have noget at slå op på sociale medier. 
For vildtets skyld skal der gøres noget. Og 
jeg mener alt klovvildt. Fjern retten til jagt 
på en enkelt hektar. Det er direkte 
ødelæggende for vores råvild, og må 

reguleres for at vi får en sundere bestand 
fremadrettet. 

• Jeg har faktisk anført, at nogle af 
spørgsmålene er irelevante.  Man kan vel 
godt være medlem, uden at behøve at gå 
på jagt 

• Nej bare klø på med det i gør og god dag 
• fint med denne undersøgelse 
• nej 
• Husk at det er de frivillige der bærer 

foreningen. Understøt dem. Hvis DJ bliver 
for toptung, mister den ret hurtigt sin 
berettigelse og dermed sin indflydelse. 
Balancen er svær, men nødvendig, for 
selvfølgelig skal der en vis professionalisme 
ind i organisationen. Men der findes mange 
dygtige og professionelle frivillige rundt 
omkring.  
Omvendt findes der også mange klogeåger, 
som kan gøre mere skade end gavn, hvis de 
får for meget offentlig taletid. Lad dem 
tale ud internt for de kan ikke lade være 
med at tale alligevel. 

• godt arbejde 
• Kom med nogle gode sager ikke kun ting 

man ikke må og så skal i ikke bare være 
stille når der debateres i medier hvis i ved 
det er forkert fakta man diskutere ud fra  
Hvis i tier samtykker i også så frem i bussen 

• Jeg er først lige begyndt at benytte de 
tilbud min lokale forening har, da jeg ikke 
var klar over hvad de kunne tilbyde. En 
mulighed var at gøre lidt ekstra ud af de 
muligheder et medlemsskab kan give. Jeg 
fandt ud af det ved en tilfældighed og har 
nu købt mig ind i flere jagter her i 
efteråret. Det er umiddelbart lidt bøvlet at 
komme i gang med at bruge den nye APP, 
som jeg forstår det, men nu skal jeg have 
den i gang :-) 

• Jeg tog jagttegn med mine forældre og de 
er meget aktive jæger - både i den lokale 
skydeforening, jagtforening og 
jagtkonsordiet. Jeg tager oftest afsted med 
dem på jagt og nogle venner i ny-og-næ. 
Jeg tager på skydebanen og træner 2-4 
gange per sæson - også selvom jeg ikke 
kommer på jagt. Jeg har døjet med fysiske 
skader i nogle sæsoner, som har gjort jeg 
ikke er kommet afsted. 

• Få arealkrav på hårvildt 
• Hvornår fjerner i meter afstand til nabo.fra 

skydetårn ? 
Tænk på sikkerheden. 

• Kæmp for ulveregulering samt 
jagt/regulering på guldsjakal. 
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• god arbejds lyst for det er en svær opgave 
at få fælles fodslag hos Jægerne anno 2019 

• Jeg så gerne at der kom flere 
riffelinstruktør kurser rundt om i landet. 
Jeg mangler den sidste teoretiske og 
pragtiske del, men bruger ikke 2. dage i 
Brønderslev eller KBH for det. Måske det 
bare er mangel på interesse blandt 
deltagere? 

• Få lagt nogen krav om afskydning af 
kalve/hundyr ind sammen med afskydning 
af hjorte, eksempel: der skal skydes 3 stk. 
hundyr/kalve pr. nedlagt hjort 

• Mindre reklame i bladet 
• Husk at arbejde for mest mulig jagt for 

flest mulige jægere ! 
• Fortsæt det gode arbejde - Knæk og bræk 
• Formanden er uduelig og grænsende til 

ubegavet. 
• Arbejd gerne meget mere for mest mulig 

jagt  
• Ikke udover:"Fortsæt det gode arbejde" 
• Lidt mere info omkring Tilladelser vedr 

natsigte monteret på riffel i forbindelse 
med mårhunderegulering. Hvorfor er det så 
svært at få åbnet op for lovgivningen, når 
interessen er så stor. Jeg bruger pt. ca. 6-8 
timer i ugen, og syntes det er unødvendigt 
besværligt, når der er nemmere måder, 
som samtidigt er mere effektivt, og mere 
sikkert. Dermed menes, med påmonteret, 
slipper jeg for at skifte optik og har hele 
tiden fokus på mårhunden. 

• det bør værre en privat sag hvor mange 
penge folk bruger på jagt og vilt pleje,så 
det tager jeg stærk afstand fra at i spørger 
ind til,men tvinger os nødsaget til at svarre 
for at fortsætte i spørgeskemaet. 

• lyt mere til medlemmerne 
• Der har været meget polemik omkring 

jagten på klovbærende vildt. Måske er det 
ved at være tiden at nogen siger licensjagt 
på rå- og dåvildt, samt kronvildt vi kan jo 
åbenbart ikke selv finde ud af det. Der er 
desværre talrige eksempler på at der bliver 
skudt for meget, på for små arealer, af 
nogle brodne kar som ikke kan holde måde. 
Lad det følge jagttegnet, f.eks. i år en hind 
og en buk, næste år en kalv og en rå og så 
fremdeles. Hvem tør sige det højt. 

• I Jæger kunne laves flere test af grej. De få 
vi har set har været yderst relevante. 
Mårhundeindsatsen nationalt har været 
noget tvivlsom i den senere tid. 
Myndighedernes arbejde er under al kritik. 
Der skal vi være forsigtige med ikke at 
være for tæt på, da en dårlig/ineffektiv 

arbejdskultur hos en partner, kan smitte af 
på os hvis ikke vi er meget opmærksomme 
på det. 

• Håber vi kan bibeholde en stærk foreningen 
og holde vores medlemstal (som minimum) 
stabilt. 

• Nogle spørgsmål bør stilles anderledes op. 
Bare til en anden gang, det er lidt svært at 
svare på nogle af spørgsmålene. 

• DJ skuffer når det kommer til deres 
holdning til kronvildt. 
Man ønsker åbenbart ikke den dårlige 
omtale det åbenlys vil give at tage de 
nødvendige redskaber i brug for at komme i 
mål med kronhjortene. 
Tag ansvar..... 

• Nej 
• Fortsat godt gå på mod. 
• Godt at I arbejder med dette. 
• Nej 
• Nej 
• - 
• Indfør arealbegrænsning for kronvildtjagt. 

Kæmp mere for de ordentlige jægere og 
ikke så meget for de "brådne kar". 

• kast alle resurser ind i natur oprettes  
Presse politiker - landbrug ind i øko brug 
uden brug at gift  
Presse politiker til at oprette mere 
sammehæng natur - skov vandløb  
kæmp for i forsat kan have en dansk natur - 
ikke kun landbrugs kultur 

• Tak for det store arbejde i udfører for 
jægerne i Danmark. 

• nej 
• Kæmp kampen mod de højt råbende tosser 
• Få lagt nogle fakta ud til offentligheden på: 

Antal hektar vildtpleje jægere laver 
Antal hektar skov som jægere passer og gør 
vildt venlig 
Antal hektar skov som der hvert år bliver 
plantet af jægere. Vi skal vise 
offentligheden at vi er de eneste som får 
hænderne beskidte og rent faktisk gør 
noget for vildt istedet for hele tiden at 
snakke om det. Alle andre organisationer 
kritiserer kun og gør ikke noget med deres 
hænder. 

• nej 
• Nej 
• Vil gerne i tager mere med om bue jagt 
• Der er flere spørgsmål som jeg ikke kan 

svare præsis på. men har gjort det 
nærmest mulig 
 
Pas på DJ ikke bliver en 
"Herregårdsforening" 
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• Kik ind der er for langt fra det lokale ti Dj 
• I gør det godt. 

Formanden er jeg også glad for:) 
• i har en meget kompetent og dygtig 

administation. 
• Alt i alt er jeg godt tilfreds med DJ. 
• Forsæt i en god og måske mere bestemt 

stil. 
• nej 
• Syntes i gør det godt, og er meget 

behjælpelige, så forsæt det gode arbejde 
• Endnuengang!!!! Giv ALLE der møder op til 

kreds møderne stemme ret.. 
• Er meget, meget træt af de forskellige 

jagttider på Kronvildt, Dåvildt, som 
efterhånden bliver mere, og mere 
forvirrende. 
 
Jeg bor i Aarhus Kommune, men går mest 
på jagt i Ringkøbing-Skjern Kommune, hvor 
ovennævnte forskelle er meget store. 
 
Indfør dog, som før i tiden, ens jagttider på 
de 2 vildtarter !!!! 

• Gør noget mere for at bekæmpe mårhunde 
• Fortsæt det gode arbejde 
• Sørg for at sikre en enkel 

organisationsstruktur, der løbende kan 
effektiviseres og rationaliseres, så 
omkostningsniveauet holdes i ro, hold fokus 
på interessevaretagelse, effektiv konkret 
medlemsservice og i lidt mindre grad 
kvalificering af jægerskaren og undgå i 
øvrigt spredning af ressourcer på mere 
perifere aktivitetsområder. 
Sagt forenklet: Jægerforbundet bør være 
jægernes og jagtens interessevaretagende 
offensive og troværdige "fagforbund"! 

• Husk de små arrangementer... det er her 
de mest trofaste medlemmer mødes. 

• nej 
• Jeg ville være fint tilfreds med at bladet 

"Jæger" kun udkom hvert kvartal. Det 
kunne spare penge i Danmarks 
Jægerforbund, som kunne komme til gavn 
andre steder. 

• Kunne være fedt hvis der kunne skabes 
integration mellem jæger app og 
indberetning af vildt til ministeriet...i det 
hele taget udbygning, til at have et 
indgangs sted til alt hvad man skal bruge 
som jæger 

• Jeg har været medlem i 52 år og det at 
være ( jæger) og medlem er bare noget jeg 
skal 

• nej 
• Nej 

• Ja, bliv ved med at arbejde for vores jagt 
(:-)) 

• Nej 
• nej 
• God vind fremover  
• Det er uden betydning at arbejde for DJ - 

være meget aktiv ildsjæl - når forbund og 
kreds konstant " stikker knive i ryggen" og 
nedgør effektivt og  
 medlems skabende arbejde. Jeg er kun 
medlem af DJ, fordi jeg er skydeinstruktør 
for en jagtefterskole, og min samvittighed 
byder at være medlem af den lokale 
jagtforening, som skolen samarbejder med. 
42 års medlemskab og 16 års effektivt og 
opbyggende arbejde, bliver belønnet med, 
misbrug fra DJ og lokalforenings vedtægter 
- og "ud af klappen". Først får man en 
bruncenål og derefter UD. Mine 
jagttegnselever og skytteklubs medlemmer 
anbefales: Ikke at melde sig ind i DJ. 
Min årlige kontakt med nyjægere er ca. 80 
personer årligt. 

• Fortsæt det gode arbejde. 
• Nej 
• DJ gør det godt! 
• Jeg synes at D. Jægerforbundet gør et stort 

arbejde for jagten i Danmark. 
• Det kunne være dejligt at kunne fravælge 

at modtage Jæger - da vi er to jægere i 
hustanden. Vi kan godt dele et blad :) 

• Godt og kompetent forbund!   Jeg ville 
ønske at kværulanter og brokkehoveder 
kunne udelukkes fra  de debatter fx. på 
FaceBook, som KUNNE være faglige og 
kompetente ..... men som ofte afspores. 

• nej 
• få ryddet op i jagttider på kronvildt.i et 

lille land skal der ikke være forskellige 
jagttider. 1-10 til 31-1 færdig 
arbejde.hjortene får ro i brunsten, 
hinderne får ro, som det er nu med der 
bliver skudt en time før solopgang,bliver de 
snot forvirrede og paniske. desuden lur mig 
om ikke der ryger en hjort på den konto 

• Keep up the good work 
• I skal passe på at kontingentet ikke bliver 

for højt - det er for mange tæt på 
smertegrænsen. 
Kender folk som ikke vil være medlem - da 
de syntes det er for dyrt.  
Spar på omkostningerne... 

• Knæk og Bræk  --- i gør det godt ... 
• Jeg er uenig i jeres afvisning af arealkravet 

i forbindelse med afskydning af kronhjorte 
og dåhjorte. I risikerer at andre bestemmer 
over forvaltningen af vores hjortevildt. 
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• Godt arbejde 
• Fortsæt det gode arbejde 
• Nej 
• I nævner selv mårhunde indsatsen. Det er 

simpelthen for får mårhundejægere der er 
via jer, der er to på Fyn, som i øvrigt er 
anerkendte som arrogante idioter! Hvis 
man skal prøve at holde Fyn fri for 
mårhunde, så skal man lægge kræfter i at 
have adskillige mårhundejægere fra 
nordfyn til det sydfynskeøhav, det nytter 
ikke noget at have jægerne placeret på det 
østlige Fyn. 
 
Jeg frygter lidt at i er ved at være for bred 
en organistation. Jeg forstår fuldt ud at det 
er styrke i antal, men hvis man ikke kan 
gøre sine medlemmer tilfredse så er det jo 
lige meget, I behøver ikke inddrage alle de 
små jæger grupper, som fx buejægere og 
falkonere. 
 
I virker som en pengemaskine, i skal blive 
meget bedre til at forklare hvad midlerne 
bruges til. 
 
Personligt synes jeg at alle de FM i skydning 
virklige er noget i afholder for de få, jeg 
kender INGEN der nogensinde har deltaget i 
disse arrangementer. Og som ejer af en 
hund uden stambog så synes jeg faktisk at 
det (i disse moderne tide) er lidt meget at 
man afholder en "racedyst" som kun er for 
rene racer og sikkert oog kræver stambog, 
det er sgu noget pjat der virker til at været 
drevet frem af de arrogante spaniel ejere 

• Ikke andet end godt arbejde der inde og 
god vind fremover. 

• For hvad jeg bruger forbundet til, så synes 
jeg, at det er dyrt. 
De beløb, der er tastet ind er et 
gennemsnit. Nogle år bruger jeg næsten 
ingen penge på jagt og vildtpleje, andre 
rigtig mange, men hvad høre under det, når 
man også driver skov- og landbrug , men 
hovedsageligt for jagtens skyld. Men fortæl 
ikke det til skattevæsnet, så bliver hele 
min erhvervsvirksomhed til hobby. 

• Danmark jægerforbund skal til at lætte 
røven og få fingeren ud for den lokale 
jæger ellers mister de rigtig mange 
interesser og nye unge jæger. De skal gøre 
meget mere for de lokale og de små 
foreninger, de kommentere alt for lidt på 
arbejde omkring hvad de lokale ildsjæle 
gør og Det er KUN dem som holder 
danmarks jægerforbund igang iforhold til 

dem der sider på kalø og smiler. Dejligt at 
se de tog kampen op med hjorte og 
kæmpede. 

• Omkostningerne til bureaukrati/forskning 
udgør for stor andel af 
medlemskontingentet. 

• Glæder mig altid til at læse bladet 
• KEEP THE GOOD WORK 
• Jeg kunne godt tænkt mig mere 

samarbejdet imellem dj og 
flugtskydbanerne omkring Haglprøverne. 
Jeg syntes at der er alt for mange som 
dumper både lokalt, samt landsplan. 
Evt. om der kan stilles krav at ny jægeren 
skal være til set af en instruktør f.eks 5-20 
gange inden de kan gå til prøve. At 
instruktøren reporter indtil jer. Og efter 5-
20 gange gives der lov til at gå til 
haglprøve.. 
Lidt ligesom når man tager kørekort... 

• Fokuser ud af og ned af. Foreningen er kun 
stærk om medlemmerne bakker op og føler 
ejerskab. Skriv til jægere, for jægere af 
jægere, og glem sommetider den løftede 
pegefinger og lad nu være med at skrive 
som enhver artikel skal godkendes af 
Naturfredningsforeningen og Veganer 
foreningen! 

• Find et andet slogan, det er sjældent 
at'mest jagt' er den fagligt korrekte 
løsning.. det hele skal bygges op omkring 
viden og faglighed, også selvom det må 
indebære kortere jagttid på visse arter 

• Nej 
• Jeg ser ledelsen for lidt lokalt 
• Forsæt det gode arbejde :-) 
• Vælg en ny formand så vi kan få troen på 

DJ tilbage 
• Kæmp for duejagt fra sep. samt prøv at 

arbejde for at ændre bukkejagten fra 16 
aug. (som i Sverige) Ved godt , at det nok 
ikke falder i god jord. 

• syntes det er en god og velfungerende 
forening, som det politiske system også har 
en respekt overfor. 

• nej 
• Nej! 
• •Gratis skydebriller til alle (de gule) var 

fine 
•T-Shirt til voksen og børn med et slogan 
“kæmp for vildtet” 199kr 
F. Eks pengene går til forskning af råvildtet 
næste gang/ år noget andet 

• forsæt det gode arbejde 
• Jeg overvejer meget at melde mig ud 
• Fortsæt det gode arbejde :) 
•  
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• Nej 
• Forbyd brunstjagt 
• Jeg støtter DJ, men nogle gange virker det 

som, DJ svæver rundt i højere luftlag end 
os andre. 

• ikke pt. 
knæk og bræk 

• Nej. 
• Jeg har en fornemmelse af, at der i 

forbundet er meget interne politiske og 
personlige kampe. Dét kan få mig til at 
melde mig ud. Pas på ikke at blive en flok 
gamle mænd - så er det ikke interesse 

• tak for en god behandling 
• Jeg synes, at I gør et godt arbejde for 

jagten i Danmark. Er glad for at være 
medlem og vil fortsætte med det. 

• Skrot jæger og lad os få et billiger 
kontingent. 

• tag kontakt til kommunerne og minde dem 
om deres pligt til at støtte kampen mod 
innovasive arter og planter 

• Nej 
• Jeg er taknemmelig for at I gør jagt muligt 

for os. 
Og jeg vil understrege, at det med, at jeg 
ikke læser jæger eller tager del i kurser og 
uddannelser, ikke betyder, at jeg har 
mindre lyst til at være medlem hos jer eller 
være jæger.  
 
Tak for jeres gode arbejde 

• Afstanden mellem DJ politiske ledelse og 
medlemmerne bør reduceres, kunne måske 
reduceres ved at der udgives flere lignede 
undersøgelser som denne når der drøftes 
poliske emner samt oplæg til ændringer af 
den nuværende struktur 

• Få noget gjort ved jagttiderne på råvildtet, 
som tidligere nævnt 

• I gør det måske alt for godt. Måske bliver 
det hele for perfekt på for mange områder. 
For politisk korrekt... 
Misforstå mig ikke. Jeg er en lovlydig jæger 
(der oven i købet kan lide ulve) der kan lide 
at gøre tingene rigtigt. 
Måske er der ikke så meget plads til den 
bette jæger med hjemmestrikket sweater 
og det bette lod! 
Men. 
Tak for jeres indsats! 

• Ja få vækket liv i mine lokale 
jagtforeninger. Skive og Roslev 

• Nej 
• Det er lidt ærgerligt, at der er gået 

hønsegård i det mht. hjorteforvaltning. 
• Knæk og Bræk 

• tro og håber på i gøre det bedste for de 
danske jæger jagten i dk. I kan aldrig gøre 
alle tilfreds. men måske en bedre hjælp til 
den lovgivning der gør at jæger bliver 
straffet meget hårdt  end andre borger. tro 
ikke det er jæger der laver kriminalitet 
med våben. ønsker lige ledes en nemmer 
gang og mere moderne metode til fornyelse 
af våben pas og våbentilladelse hos 
politiet, samt når vi skal på jagt med vores 
lyddæmper i udlandet. der må være nogle 
"knapper" der kan trykkes på  
Tak for den indsats i gør for de danske 
jæger 
 

• At jeg er meget tilfreds med at medlem i 
Danmarks Jægerforund. 

• Fortsæt det gode arbejde!! 
• Jeg mener forbundet på et tidligere 

tidspunkt skulle have inddraget 
medlemskabet fra jægeren der skød ulven, 
- han har givet jægerne et dårligt ry! 

• Nej 
• Få. Nu stye på jagt af klov vildt 

Så det ikke bliver hæremænds jagt  
Vogen op 

• - 
• Nej 
• Få de jagt tider lavet om før det er for 

sendt 
• Flot medlemsblad. 
• At forbundet skal arbejde hårdere på at få 

flere midler til bekæmpelse af 
mårhunden.! 

• forsæt det gode arbejde 
• Ingen kommentarer. 
• Fortsat god arbejdslyst. 
• Arbejd for at alle jægere, der går på 

riffeljagt, skal bestå riffelprøven, og at 
denne skal gentages f.eks. hvert andet år. 

• nej 
• Godt blad kommer godt omkring 
• Jeg fornemmer, at man i jægerkredse, skal 

være forsigtig med at melde ud,at man er 
ulvetilhænger!!! 

• Lidt mindre slesken for DN og DOF (selv om 
i er begyndt at ansætte dem på Jæger) 

• Bak nu op om et obligatorisk arealkrav for 
store hjorte i Vildtforvaltningsrådet. 
Det der er best for vildtet er på lang sigt 
også bedst for jagten. 
Vær mere synlig i medierne, når vi har de 
gode historier. 

• Tag udgangspunkt i den gennemsnitlige 
jæger 
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• hvorfor er der så stor modstand mod 
arealkrav? hvis man kan hænge en hjort på 
vægen pr 100ha kan man da bare skyde 
hundyr for resten. 
eks. 25hax4år=1hjort 

• Tak for noget rigtig god spørgsmål 
• nej 
• Den aller vigtigste kamp lige nu er kampen 

mod mårhunden, hvis vi ikke får de rette 
betingelser / støtte til den opgave, så 
mister vi store dele af grundlaget for vores 
jagt 

• Alt for mange aktiviteter foregår kun i 
Jylland 

• nej 
• Har tidligere haft mange tillidsposter i DJ 

Var aktiv ved sammenlægning af de 3 
jagtforeninger som  medlem af. 
Første regionsformand i gl reg 9 (8 år) i 
bestyrelsen Friluftsrådet, amtets grønne 
råd, lokalrådet kommunen, riffel-hunde 
koordinator. 
Inden DJ 10-12 Som kredsformand i Ljf 
1923, mange andre tillidsposter i mine 60 
år som organiseret jæger.  

• Jeg synes at jagt går for meget op i penge, 
jagten i Danmark er snar ikke andet end for 
de rige. 
Umugeligt for interesseret jæger uden 
mange penge at få noget ordenligt jagt. 
Jeg synes der mangler focus på dette!! 

• Man skal tænke mere på vildtet end på folk 
der driver rovdrift på små jord stykker 

• Nej tak.  
• nej 
• Jeg vil vinde :-) 
• Jeg går mest på strandjagt, og der var 

ingen spørgsmål relatered til strand eller 
havjagt. Jeg syntes ikke man kan finde 
noget jagt revir til fornuftige penge på 
vestsjælland, mange af mine kammerater 
har samme problem. 

• Synes, det er godt, at der laves en sådan 
undersøgelse. Den bør gøres hvert år, så vi i 
bedst muligt omfang hele tiden "rammer 
skiven".  
Generelt synes jeg, at der i de sidste 
mange år er sket en "afdemokratisering" - 
delegerede i vælges i høj grad ikke længere 
af foreningerne, men indirekte i kredse 
mm. Det vil på sigt svække foreningerne, 
og det vil føre til, at mange foreninger 
langsomt vil dø. Hvis der så ikke er en 
anden struktur, der kan opfange de 
medlemmer, der forsvinder med 
foreningerne, så vil også forbundet også 
langsomt dø, og det vil føre til ringere 

jagtmuligheder - hvis vi ikke kan tale med 
styrke, er der desværre alt for mange, der 
vil arbejde for at begrænse mulighederne. 
 
Ønsker I en uddybning er I velkomne til at 
kontakte mig. 

• Jeg har jagttegn men har endnu ikke været 
til skydeprøve, hvilket har haft indflydelse 
på mine svar. 

• Jeg mener, at det i fremtiden bære være 
næstformanden (eller en tidligere formand) 
der bør varetage kontakten til FACE. 
Det er for stor en belastning i det daglige 
for formanden også at skulle deltage i 
FACE. 
 
Hvis DJ skal bestå som en organisation i 
fremtiden, bliver det nødvendigt med en 
formand, der bruger al sin tid på 
hjemmefronten. 
 
- så FACE bør uddelegeres, og 
repræsentanten lønnes for sit arbejde 
 
- og så har I sikkert gættet, hvem der 
skriver :-) 

• Gentager lige. det er ikke rimelige at 
lovlydelige borgere bliver krimiliseret fordi 
ganske få ikke ved hvordan man opfører sig 
med en kniv i bæltet. 
Der bliver brugt rigtig mange penge på at 
købe sikrings skabe mm.  
Tror faktisk der bliver stjålet flere våben i 
dag end før de nye regler om opbevaring. 
det giver i hvert fald større udgifter når 
nogle få idioter forsøger at stjæle. 

• I gør det godt 
• Ja spørgsmål om jagt tegn. 

Jeg har ikke jagt tegn da jeg kun spiller 
jagt horn i Danmarks Jægerforbund regi. 

• Synes det er godt at I undersøger tingnee. 
Men det er rigtig ærgerligt at man ikke 
rigtig føler at man får noget ud af at være 
medlem af DJ ud over et magasin man kan 
læse i. Overvejer desværre at melde mig 
ud i løbet af 2020 med mindre der sker 
noget for os nyjægere. 

• Jeg syntes det der tilbydes inden for 
jagthunde træning er for ringe. 
Der er en manglende forståelse for træning 
af de apporterende og gravgående raser, og 
en overvægt af interesse for de stående 
raser, det være sig de 
engelske/contineltale raser. 

• Nej. 
• Forsæt det gode arbejde 
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• Pas nu på ikke at blive en politisk 
organisation uden kontakt ned til rødderne 
. Som f.eks. DN ,Friluftrådet, og en del af 
landbrugs organisationerne . Så går det lige 
som med Venstre i øjeblikket , rod i toppen 
og hovedrysten længere nede ! 

• Man skal se mere på udenlandske 
jagtblade; Shooting Times, The Field og de 
svenske jagtblade. Der er for meget politik 
og det gider jægere ikke læse. Der skal 
være mere teknik, beretninger, skyde 
undervisning, oplæring. Tag hensyn til at 
en meget stor gruppe nyjægere ikke 
kommer med familiær jæger baggrund - 
specielt de "nyrige ældre" jægere som 
tager korttids kursus og vader ud på jagt 
med mange penge men ingen erfaring (er 
det rimeligt?). Samtidig skal man passe på 
ikke at tale for meget "ret til" og måske 
mere "pligt til" når det gælder jagten 
generelt. Der bør skabes en debat om 
riffeljagt - er det rimeligt at man ved en 
relativt enkel riffelprøve kan gå ud og 
skyde på løbende vildt? Skal man overveje 
at riffeljægere skal op til prøver efter et 
vist antal år (hvert år, 5 år eller...). Skal 
man gå op til en "orienterende jagtprøve" 
når man fylder 70 år, og herefter skal gå op 
igen hvert 6' år? 

• flot blad og godt læse stof 
• Kun ros! 
• Husk at der er medlemmer som ikke har 

jagt tegn og ikke har lyst at gå på jagt. 
men som elsker at skyde lerduer 

• Kunne ønske en større indsats for at få alle 
jægere i dk med i jægerforbundet 

• Når man ikke har jagttegn, er der nogle 
spørgsmål man ikke kan svare rigtigt på. 

• nej 
• Nej 
• Få indført regulering af skader og krager 

året rundt 
• At vor organisation arbejder for et 

våbentilladelses kort identisk med 
skytteforeningerne ( hvilket gør det 
nemmere at medbringe dette) 

• Der er alt forlange reklamer i blad.  Nogle 
gange tror man at blade kun udkommer for 
reklame 

• nej 
• Godt forbund at være medlem af. 
• Jeg kunne ikke indtaste min mail så jeg 

kunne deltage i konkurrencen  
 
 

• Nej 

• I Jæger bør der være mere omtanke mht. 
artikler, indlæg og læserbreve. Sidste år 
var der en artikel omkring kragejagt I en 
jagtforening, hvor der var billeder af 
krager, der blev skudt over udlagt brød, 
men det er vel ikke tilladt at skyde ved 
foderplads. Der har været indlæg fra 
lokalforeninger om jæger, der skød 
kronhjort på halsen, da den stod med 
bagen til jægeren. Sådanne ting giver 
hurtigt et dårligt indtryk af jægerstanden. 
Det er trods alt ikke kun jægere, der læser 
Jæger. Alt hvad der kan skade jagten og 
jægerne bør man tænke sig om inden man 
offentiggør. 

• Jeg syntes at det er dårlig medlems service 
at der ikke vendes tilbage når man 
kontakter jer med spørgsmål 

• Nedsæt prisen på medlemskab til 
førtidspensionister/folkepensionister. 

• I sover i timen vedr. ulv 
 
Jeg mener i har undervurderet opgaven og 
jeres rolle mht denne 
 
Denne bør både implementeres i 
jagttegnsundervisning, på suplerende 
kurser og i hvert nr af jægerbladet. 
 
Dette dyr kan give årelange uløselige 
konflikter, mendminder der oplyses 
tilstrækkeligt. 
 
Her mener jeg ikke Jægerforbundet løfter 
sit ansvar. 
 
Der skal ikke mange sager til, før vores 
allesammens omdømme er totalt ødelagt 

• ? 
• DJ skulle lægge mere pras på 

justitsministeriet for at nedbringe 
ventetiden på våbentilladelser. DJs 
Medllemsbladet 2018 nummer 1 bragte et 
interview med justisministeren hvor han 
Søren pape udtalte at ventetiden ikke 
måtte overstig 20 dage. Det sideste har der 
værret en ventetid på mindst 5 til 6 uger. 

• Næ 
• Jeg er jagttegnslærer (har været det i 21 

år) Man bør i den grad ændre undervisning 
og prøvematerialet, da de slet ikke 
matcher hinanden. Der forekommer 
spørgsmål til prøven som ikke står 
beskrevet i bogen, og som er fuldstændig 
unødvendig viden for en jæger. Et eks. hvor 
mange æg lægger en musvåge (eller en 
anden rovfugl) det er da fuldstændigt 
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ligegyldigt. Vi ved stort set ikke 100 % hvad 
vi skal undervise i, da det ikke står nogen 
steder. Det var meget rart hvis man kunne 
få at vide hvilke spørgsmål der er til 
prøven, som man kunne tidligere, for det er 
svært nok i forvejen, for eleverne, og da 
det er Forbundet der står bag bøger m.m. 
Var det vel det rette sted at starte (jeg har 
talt med Jes Mikkelsen og det er ikke noget 
han kan gøre noget ved, siger han) Hvis 
man går ind på DJ's hjemmeside og søger på 
jagttegn,  så burde der være et link eller 
lign. til en liste pr. kreds eller pr. post nr. 
med godkendte jagttegnslærere. Man kan 
faktisk ikke finde noget omkring hvor man 
kan tage jagttegn henne i DK. Kun om hvad 
det kræver. 

• Knæk & Bræk 
• nej 
• nej 
• Godt blad, dyrt at annoncere i. 
• Fortsæt det gode arbejde. 
• Ang. DJ´s udvidede apporteringsprøve på 

Fyn 2019: 
Jeg har stillet adskillige gange (over 15 
gange) med flere forskellige hunde på DJ´s 
Udvidede apporteringsprøver. Efter prøvens 
afslutning har jeg altid fået udleveret, eller 
kunne få udleveret, pointskema for dagens 
præstation. Dette skema er det af 
Jægerforbundet udarbejdede 
bedømmelsesskema, som indeholder alle 
karakterer for hhv. Fuglevildt, Vand og 
Hårvildt. Således har jeg ikke ”kun” fået 
den samlede pointhøst for dagens prøve, 
men har kunne se dommernes karakterer 
for de pågældende poster. 
  
Lige med undtagelse af Udvidet 
apporteringsprøve afholdt på Fyn d. 30/6-
19! 
  
Da prøven var afsluttet fik hver enkelt 
deltager sit opnåede pointtal og ikke noget 
bedømmelsesskema. Jeg spurgte 
prøveleder Per T. Knudsen om han ville 
sende bedømmelsesskemaet på mail, 
hvilket han svarede ja til. Dagen efter 
prøven kom en mail med alle hundes 
samlede pointscore – hvilket var oplyst på 
dagen for prøven, og altså ikke dét, som 
jeg efterlyste. 
Efter mailkorrespondance med Per T. 
Knudsen fik jeg svaret, at dommerne ikke 
ønskede deres delkarakterer udleveret til 
prøvedeltagerne. Jeg skrev efterfølgende 
en mail til de dommere, som havde dømt 

på dagen, og svaret var, at det havde de 
ikke nægtet at deltagerne kunne få! 
Niels Chr. Johansen, daværende 
hundekoordinator på Fyn kreds 5, blev 
inddraget i ”sagen”, da jeg telefonisk 
forelagde ham, at jeg som deltager var 
nægtet at få adgang til mine karakterer. 
Efterfølgende fik jeg tilsendt alle hundes 
karakterer på de enkelte poster fra Per T. 
Knudsen med en mail med følgende ordlyd:  
” Hej. 
Vi har haft dette op til diskussion og 
beslutning i hundeaktivistsudvalget torsdag 
og det er besluttet, at vi ikke udlevere 
dommersedler til deltagerne, men som 
altid bliver resultatet slået op på 
Jægerforbundets hjemmeside når 
administration får tid(ferie). 
Da resultaterne bliver offentlig på et 
tidspunkt, har jeg fået lov til at sende 
delresultaterne til de som spørger.” 
  
Derfor retter jeg nu henvendelse til DJ 
herigennem med følgende spørgsmål: 
Kan det have sin rigtighed, at en deltager 
på DJ´s Udvidede apporteringsprøve bliver 
nægtet at se/få sine delkarakterer efter 
endt afprøvning? 
Kan prøvelederen tilbageholde 
karaktererne – når DJ selv har udarbejdet 
et bedømmelsesskema for prøven? 
  
Jeg ønsker naturligvis det omtalte 
bedømmelsesskema udleveret, således at 
jeg kan lære af mine fejl, og dermed 
optimere min præstation såfremt jeg stiller 
på den pågældende prøvetype en anden 
gang. Desuden kan jeg ikke finde noget 
sted i regelsættet for Udvidet apportering 
at bedømmelsesskemaet ikke på 
udleveres..! 
 
Efter at have talt pr. telefon med Steen 
Larsen, ansat af DJ, som gav argumentet: 
"der var for mange fejl i de udleverede 
bedømmelsesskemaer!" - ja, så bliver jeg 
noget betænkelig ved det hele... Og så er 
det da ENDNU vigtigere at vi som deltagere 
på prøverne får bedømmelsesskemaerne 
med alle karakterer!!! 
 
 

• Jeg synes der er for meget fokus på 
hjortevildt i bladet og forbundet, det virker 
næsten til at alt andet er sekunderet end 
kronvildt og dådyr. 

• For mig er det lettere at finde tid og lyst til 
at hører eller se noget (Podcasts eller 
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youtube, også selv om det er billigt 
produceret, bare lyden er god), i stedet for 
at læse det. 

• PENSIONISTMEDLEMSSKAB TIL ALLE 
PENSIONISTER TIL NEDSAT PRIS PÅ 
MEDLEMSSKAB! 

• Nil. 
• Næe 
• nej 
• For meget internt “kævl” 
• Som repræsentant for dj i det grønne råd 

og som jagttegns underviser er det så 
muligt at købe noget af det tøj i har i 
forbundet så andre kan se hvem man 
repræsenterer? Mvh  

• Demokratisering, direkte valg til alle 
poster. Meget mere markant, hurtig, seriøs 
og effektiv på jagt og våben politiske 
områder. 

• Jeg har i mange haft et utal af tillidsposter, 
men har tabt tilliden til at Jægerforbundet 
er værd at arbejde for. Der har været og er 
simpelthen for mange møgsager, hvor jeg 
mener Jægerforbundet ikke slår til som 
repræsentant for danske jægere. Jeg synes 
helt ærligt ikke det er godt nok. Der er 
ligeledes medlemmer af embedsværket i 
Jægerforbundet som har for meget magt, 
og får indflydelse på emner som de aldrig 
skulle have blandet sig i. 

• Godt arbejde 
• Kunne man differentiere i priser i 

medlemsskab alt efter om man ønsker 
magasinet jæger eller ej .. 

• fortsæt det gode arbejde i gør. 
• Lad os få vores dåvildt jagt igen til 1\9 på 

fyn 
• nej 
• Jeg har aldrig været på jagt, og det er jeg 

ked af. 
Jeg kommer fra en fattig familie, hvor jeg 
er den første jæger, det er derfor ikke 
muligt for mig at eje mit eget våben. 
Som ung kvinde uden våben er det svært at 
blive accepteret i "en mande verden". Da 
jagttøj også er dyrt og ikke noget jeg i 
starten havde mulighed for at købe, blev 
jeg nedgjort under min første jagt, hvor jeg 
var klapper. 
Det hele har taget modet fra mig og jeg 
føler mig ikke velkommen nok til at prøve 
at skabe kontakt til andre medlemmer, 
selvom jeg inderligt gerne vil på jagt igen, 
eller bare få mulighed for at skyde igen. 
 
Jeg ville blive glad hvis der var mulighed 
for leje af udstyr, kvindejagter, åbne baner 

til øvelse (ink. våben) samt fri benyttelse 
af alle foreningerne. Jeg ville gerne have 
været tilmeldt SDU jagtforbund for at finde 
ligestillede med mig selv, men kunne ikke 
skifte fordi jeg er tilmeldt Fyns 
forbund(spørg mig ikke om hvorfor). 

• Keep up the good work 
• Nej 
• Der SKAL gøres mere mod mårhundene 

 
Beløb dem der knokler med feks meget 
billige hjælpemidler  
 
Lovliggøre natkikkert/spotter til regulering 

• Vedr. medlemsbladet: Kunne godt ønske at 
informationen Jagtbart i en given måned 
var mere klar. Jeg synes det er noget rod. 
Måske bruges der for lidt spalteplads! 

• Jeg synes forbundet tilgodeser ser mange 
jægersynspunkter, men er stadig skeptisk 
med hensyn til effekten af en 
strukturomlægning 

• Undersøgelsen er nok ok,--men jeg synes 
den er alt for lang og omfattende,-tror det 
er bedre med undersøgelser der kan 
besvares på 3 min,- så hellere en gang 
oftere 

• så gerne at der blev stillet flere krav til 
jægerne.  
at der arbejdes på begrænsning af 
krondyrregulering incl skumringsjagt 
arbejde for arealbegrænsning / 
kvoteordning 

• nej 
• X 
• Generelt meget tilfreds med Forbundets 

arbejde og virke. 
• Tak til alle der dagligt kæmper for at vi 

stadig kan nyde jagtens glæder og det gode 
kammeratskab. 

• forsat knæk og bræk fremover 
• Ikke mere snak om hjorte nu er det 

råbukken der skal i focus der bliver skudt 
alt for mange pr ha. 

• Nej 
• Synes I skulle have nogle flere artikler om 

hvordan man evt. nemt selv får fundet 
noget jagt i vores nabolande (norge, 
sverige, tyskland, baltikum) og erfaringer. 
Jagtlejen er i DK ved at være  meget dyr. 
Evt. skulle i lavet nogle potrætter at 
forskellige jagtbåde i en serie, da havjagt 
ikke dyrt at have. F.eks. jafi pram, Mopa 
modellerne,  Langelænger. Samt en abc for 
at komme i gang lige fra sikkerhed til 
udstyr og hvordan man anvender lokkere på 
vandet. 
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• Sæt antallet af jæger udgivelser til 6 og 
brug pengene på et kvalitetsløft og 
relevant forskning. Brug evt udlandske 
artikler og skær kraftigt ned på div. 
Beretninger 

• hvad med de de syge dyr  har hørt noget 
om for meget kobber 

• Tak for jeres gode indsats.  
Jæger hilsen 

• Knæk og bræk 
• Hvornår bliver der muligt at blive 

senior/pensionist medlem, til reduceret 
pris. 
Hvis det ikke sker snarest, melder jeg mig 
ud. 

• Mulighed for at købe ekstra exemplar af 
jæger, når man i forvejen er medlem. Evt. 
Få det sendt til 3.person 

• Nej 
• nej 
• DJ ok 
• Jeg synes man skal gøre mere for at 

fremme jagtmoral og -etik via jæger. 
Der er mange brodne kar også blandt 
jægere og det skal vi til livs. 
De fleste steder skyder man, hvad der 
kommer og bæredygtighed er en ukendt 
størrelse. 
Kun i jagtforeninger og konsortier oplever 
jeg ansvar og forståelse for naturen og dens 
bæreevne, meget sjældent på den lille 
jagt. 

• ja lav nu for alt i verden ikke kredsene stør  
vi har i forvejen langt nok at køre til div 
møder. 

• Det er særdeles vigtigt at få gjort noget 
ved landbrugslandets golde ørkener, så 
flora og fauna igen kan finde plads. Vores 
traditionsrige jagt på markvildt er for 
øjeblikket nærmest ikke eksisterende. Her 
har jægerforbundet en opgave som man for 
øjeblikket slet ikke løfter. 

• Forsæt det gode arbejde for menneske og 
natur 

• Ikke andet end et tak til de frivillige og at 
jeg har stor respekt for den komplekse 
opgave det er at favne alle danske jægere. 

• Nej 
• Syntes medlemsskabet er for dyrt 
• Synes organisationen virker tung og kostbar 

Lidt som en gammel tung dame lidt i lighed 
med Danmarks radio. 
Jeg har dog ikke nogen indsigt i at det er 
sandt. 

• Knæk og bræk 
• nej 

• God forening jeg har været medlem i ca 45 
år 

• Nej 
• nej 
• Pas på organisationen ikke bliver for 

komplex med for mange udvalg, råd o.lign.  
Det giver for mange 
fustrationer hos medlemmerne omkring de 
jagtlige forhold. 

• Godt medlemsblad JÆGER, som jeg læser 
med stor interrsse 

• For mit vedkommende er medlemsbladet 
spild af papir, spar pengene og brug 
hjemmesiden mere. 
 
Selvstrammeri på våbenområdet, fra DJ bør 
ikke ske. DJ skal være mere aktive i at 
bremse de stramninger som myndihederne 
smiger ind lidt efter lidt (Salami metoden). 
 
Opgør med smagsdommervældet, hvor en 
riffel bliver kigget ofte bliver kigget skævt 
til hvis det ikke er en klassisk riffel af træ 
& jern med en Mauserås, og indvendigt 
magasin. 
 
Jeg ville øsnke at DJ arbejder for at fjerne 
de tåbelige regler for plombering af semi-
auto rifler (såsom fastnitning/fastsvejsning 
af magsiner m.m.) Det kunne fint erstattes 
med plomberede magasiner (som der 
bruges i Tyskland). 

• Fortsæt det gode arbejde og lad jeg ikke 
påvirke af facebook politiet. 

• Jeg synes at anonymiteten taber pusten når 
jeg bilver bedt om at oplyse min E-mail i 
forbindelse med tilbud og rabat. 

• Mindre politik, og jagt burde være for alle 
jæger og tilgang til alle arter, ikke noget 
med arealkrav så nogle foreninger bliver 
forfordelt. 

• I 2018 var der ca. 90.000 medlemmer i DJ - 
ud af ca. 170.000 jagttegnsløsere synes det 
"ikke tilfredsstillende" - Dj kunne tale med 
langt større vægt, hvis langt flere var 
medlem. En del af mine jagtkammerater er 
ikke medlem i DJ - en del har været det, 
men de synes DJ er "for fjern og for vag". 

• Jeg er meget tilfreds med forbundet og jeg 
synes at kvaliteten har været stigende de 
senere år - fortsæt med det ! 

• Vældig godt indtryk af forbundet. 
• jeg synes det er for dålig at vi i nordjylland 

først må skyde hjorte senere ind end dem 
syd for limfjorden, og så skulle der ikke 
nogen stede værre jagt på dyr i brunsttiden 
! 
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• Jeg har været medlem side 1975, det siger 
vel alt. 
 
Godt tilfreds. 

• Husk de små i det store spild. 
• I bør arbejde for at vi får udvidet jagttiden 

og ensartede regler for jagt på kronvildt. 
Reglen 5 sprosser på en stang er meget 
vanskeligt at håndtere i praksis .bestanden 
i Jammerbugten og i thy er stor nok til at 
tillade afskydning som i midt og 
vestjylland. 

• Lokalforeningerne trænger flere steder til 
et løft. 

• lige nu er jagtbladet kommet og den læser 
både min kone og jeg.Der kunne måske 
godt være lidt flere hyglige jægernoveller. 

• nej 
• Jeg synes alt ialt i gør et godt stykke 

arbejde. 
• man kunne ønske flere små 

kurser/foredrag-til overkommelige priser. 
Måske ved mere brug af externe folk eller 
måske deltids eller frivillige.  
Jeg var engang for år tilbage deltager i et 
hundekursus en dag fra kl. 900- til 16.00 28 
deltagere a`kr. 750.00 det synes jeg er for 
dyrt i forenings regi. når der kun er en 
instruktør men en del frivillige som 
assisterende.  
 
PS. måske lidt af samme system som man 
gør med Hygiejne kursus. Det var som det 
skulle være og der var 5 stjerner ud af 5. 

• Alt i alt godt tilfreds med DJ. Som nævnt, 
uden jer, ingen jagt i dk. Venlig hilsen fra 
en 80årig. 

• Jagttider for kronvildt i thy er for dårlige 
i.f.t. jagttider øst for motorvejen. 
Bestanden i thy burde give flere skydedage. 

• Kanon job i alle gøre. Knæk og bræk til jer 
alle 

• Bliv mere åben rent organisatorisk og svar 
på spørgsmål rettet af medlemmer 

• I gør det overordnet godt. I det kendskab 
jeg har til jeres virke. 
Jeg er pt. Ikke den aktive jæger. 

• Ærlighed. 
Behandle K/M lige! 

• bliv bare ved med det gode arbejde for 
jagten i Danmark, man kan jo ikke være 
enige med alle, i gør et godt stykke arbejde 

• Tror desværre at det er de lokale 
jagtforeninger der holder jeres medlemstal 
oppe. Jeg kan ikke se en grund til et 
medlemskab ved jer, hvis det ikke var fordi 
den lokale jagtforening forlangte det. Jeg 

mener at dette er en generel holdning.  
Jeg synes endvidere også derfor, at DJ 
burde tilføre nogle likvide midler til de 
jagtforeningerne, dem der giver jer 
medlemmerne. 

• Kommunikation, vær oprigtig og erkend når 
der er fejl i fakta. 

• God kæmpet med de udvidet jagttider. 
God klaret med den nye jagtapp. 
 
Så mangler vi bare at i lukker for brunstjagt 
på hjorte og tidligere jagt på duer. 
 
Hvad kan få mig til at melde mig ud af DJ: 
Hvis arealbegrænsning på hjorte indføres 
og brunstjagt forsat er tilladt. 

• jeg meldt mig ud engang fordi der foregik 
noget jagtligt griseri på schackenborg gods 
som jægerforbundet ikke ville tage afstand 
fra  Det var ren slagteri som tilmed foregik 
på foderpladser. 

• Forsæt det fine arbejde 
• Mere fokus på hvad en egnet jagthund er.. 
• I forbindelse med arbejdet omkring de nye 

jagtprøver synes jeg at de ansatte hos DJ 
har været på en anden boldbane, end os 
andre. 
 
Det samme gør sig gældende omkring 
kronvildtforvaltning og arealkrav.  
 
Ellers synes jeg at DJ skal varetage de 
opgaver de har og at de gør det godt. 

• Skær ned på lønnen til formand og 
direktør. 
Overvej, om det overhovedet er nødvendigt 
med både en fuldtidsformand og -direktør. 
Se på Norge og Sverige. 
Giv medlemmerne en mere direkte 
mulighed for medbestemmelse = 
demokrati. 
Giv medlemmerne en direkte mulighed for 
at stemme, når der er formandsvalg. 
Jæger er blevet klart dårligere. 

• ingen 
• Bramgås jagttider, ikke fredet. Alt for stor 

antallet af bramgæs skærer andre 
gåsearter, synes jeg 

• Knæk og bræk 
• Husk at varetage lodsejerens interesse 

,uden ham ,ingen jagt. 
• Nej 
• Nej 
• Håber dette kan bruges til at gøre Vores 

Forbund mere bredere og folkelig  
Samtidig MERE ÅBEN udadtil. 
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• General opstremning ren Politisk, i for 
bindelse med forhandlinger med andre 
Organisationer 

• Super formand som gør noget for jagten så 
bare forsæt Claus 

• Tak for medlemskab 
• Godt blad ,tak for det 
• Nej. 
• Godt med løbende nyhedsbrev om aktuelle 

emner. Samt formandens tilstedeværelse 
på facebook, specielt hans egne 
opdateringer og hans deltagelse i andre 
opslag på facebook. 

• Ingen arealbegrænsninger på kronvildtjagt. 
• nej 
• nej 
• nej 
• DROP AREALKRAVENE 
• Nej. 
• nej 
• Jeg har en meget stor ønske om at der 

arbejdets på at der kan laves en ny og 
lovlig måde vi kan træne vores grav gående 
hunde på. 

• Keep up the good work! 
• nej 
• Tidligere var jeg medlem af 2 

jagtforeninger, og betalte dobbelt 
kontingent til dansk jægerforbund, det er 
ikke ok. 
Jeg ringede og talte med jer og fik at vide, 
af en uvenlig dame,at sådan var det bare. 

• Alt for mange reklamer i Jagtbladet 
• Jeg savner oplysning om min lokale 

jagtforening. 
• Se min kommentar om ulve 
• Nej 
• Jeg mangler flere mere tilgængelige riffel-

skydebaner. 
Jeg er irriteret over reklamer fra 
jagtbutikker/jagtrejser der kommer ud 
med "Jæger". 

• Har ikke kunnet svare korrekt på 
spørgsmålene. Jeg er ikke jæger, min 
interesse ligger indenfor jagthorn og lokal 
bestyrelsesarbejde 

• Det må gerne være nemmere at notere 
vildtudbytte. Jeg syntes det er lidt 
"kringlet" men det kan være at det er 
muligt med den nye app, hvilket jeg håber, 
når det skal laves 

• Helt subjektivt, syntes jeg det årlige 
medlemskab er for dyrt. Jeg tænker ofte 
på at melde mig ud - da jeg ikke kan lide 
store tilbagevendende udgifter 
abonnementer o.lign. Lav evt. Et billigere 

medlemskab for dem der ikke ønsker bladet 
tilsendt. 

• Kom ind i kampen stedet for frarøve jagten 
alle os små med jeres arealbegrænsninger 
og hjortlau. Jagt er for alle og der skal ikke 
sættes begrænsninger bare for nogen kan 
ikke tåle naboen skyder hjorten. Jagt skal 
styres af penge og de store konsortier og 
godser som den bliver nu. For det er kun 
dem i hører på. 

• jæger burde arbejde på at fjerne det 
lovlige forbiskud til riffelprøven.  
den sender eet skidt signal om at 16.66% 
anskydninger er ok 
 
kan man ikke ramme ø20cm 6 /6 skud skal 
man ikke ha lov til at jage med riffle 
 
det er under verdens bedste forhold og så 
skal hvert skud altså ramme  
 
køreskole elever som køre over for rødt lys 
dumper altså , så kal jægere der skyderr 
forbi altså også dumpe  
 
forstil jer at et ungt menneske køre over 
gor grønt lys 5 gange om over for rødt 1 
gang og prøvedagkyndig siger flot og 
tillykke du har 5 ud 6 lyskryds overkørslerr 
rigtige du er bestået 

• Knæk og Bræk 
• Jeg er af den klare opfattelse, at man skal 

skifte hele redaktionen på Jæger for at få 
ryddet op i fyldstof. Jeg så gerne, at DJ 
forstår, at langt de fleste jægere går på 
jagt ved landmænd, og dermed skal være i 
et respektfuldt samarbejde med dem. Når 
jeg ser på hvor DJ befinder sig i 
offentligheden, når vi i området mister 
husdyr/vildt til ulven, så skal jeg da lige 
love for, at DJ gemmer sig. Der kan DJ lære 
af Sverige, Tyskland og Norge - meld dog 
klart ud - og få artikler med i Jæger om de 
problemer og udfordinger ulven giver på 
jagtsiden. For mig virker det som om DJ via 
mange artikler om ulven forsøger at sælge 
budskabet - at en fredelig sameksistens er 
fremtiden. I et jagtblad vil jeg læse om 
jagt på ulve - og ikke bunker af artikler, 
der udspringer af div forskeres interesse. 

• Glæder mig hver måned til at læse "Jæger" 
• Fredningen af stor hjort i januar er super, 

men fredninger af stor hjort i september og 
start oktober har modsat effekt hvis man 
ønsker at øge afskydningen af hundyr. 

• nej 
• Prøv at varetage den lille mand bare lidt 
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• Jeg syntes generelt, at DJ gør et godt 
arbejde. Fortsæt den gode indsats 

• Hvis i ikke begynder at bakke ordentligt op 
om arealkravene til hjortejagten så melder 
jeg mig ud. I kan ikke blive ved med at 
please et skydegalt segment der ikke fatter 
noget om vildtbiologi. Det samme gælder 
for flere af mine jagtkammerater. 

• Kom med noget mere Hund 
• godt 
• Nej 
• Fjern alt det kammerateri og så lade os få 

mere hjælp på skydebanerne med 
ansøgning og udmåling i sted for det tager 
mange år. 
Så lad være med at slå de få butikker ihjel 
der er tilbage med at sætte udlandske 
butikker i indstik bladet. 
Så lade være med at det kun er en 
pengemaskine angående kurser, vi arbejder 
gratis i lokale jagt foreninger og på 
skydebaner hvis vi hæver due prisen 15 øre 
så kommer der ikke nogen for at skyde.  
Vi skal til at samle haglskål duer på 
skydebaner var det ikke noget som DJ 
kunne være med til at indkøbe en ordenlig 
maskine i stedt for alle skydebaner skal 
invester i det selv vi hjælper ganske gratis. 
Så syntes jeg at i skal tager en alvorlig snak 
med ornitologerne om de ikke skal smide 
en stor pose penge i mårhunde pulje. 

• nej 
• Nej 
• Jeg mener at DJ skal gå ind for en fredning 

af fasanhøner i hele landet. Og gå ind for 
et forbud imod udsætning af vildt med jagt 
for øje. 
Som det er nu bliver der udsat vildt som 
skydefugle, hvor "jægerne"  hellere skulle 
bruge deres patroner på en skydebane. Der 
er eksempler på at fasaner nedpløjes efter 
"store" jagter. Det fremmer ikke forståelsen 
for jagt. 
Der udsættes også fugle i forbindelse 
markprøver, hvor dette sker for kort tid før 
prøven. Begrundelse "ellers kunne vi ikke 
afholde prøver". 
Jeg var tidligere meget ivrig "pointer 
mand". Jeg stoppede med markprøverne 
1996, da udsætningerne begyndte. 

• Gå ALDRIG med til yderligere 
arealbegrænsning, hvis i gør det vil jeg 
overveje udmeldelse, af princip. 
Etisk og uetisk jagt har intet med areal at 
gøre, det har jeg lært gennem mange års 
jagt. 

Kronvildt/hjorte burde ikke jages i 
brunsten, stop det. 

• Nej 
• Er godt tilfreds med Jægerforbundet. 
• Såvel politiske valgte som medarbejdere i 

DJ: I gør det fantastisk - I samler på bedste 
vis alle de fraktioner som findes. 
Imponerende hvor I finde motivation og 
energien fra. 

• Jagtiderne på kronvildt er noget makværk. 
Det er noget skrivebords arbejde.det er 
umuligt for ældre menesker at finde ud . 

• Håber i vil fortsætte med det stof i udgiver 
• nej 
• Fortsæt det gode arbejde :-) 
• Overordnet rigtigt godt tilfreds :-) 
• Har ikke fået hentet den nye jæger app i 

nu  
Men det er helt sikker vej frem  
God dag til jer  
Mvh Lars 

• Nej 
• Få gang i jagten på bramgæs evt. 

geninførelse af jagt på stor regnspurv dem 
er der ved at være mange af igen. Så synes 
jeg ikke om alt det reguleringsjagt tager 
man f.eks duejagt så kan man se og høre 
om dem som skyder en del duer, hvorfor så 
ikke bare en reel jagttid hvis de bliver 
skudt alligevel. Tror ikke der er mange som 
dyrker reel duejagt mere da jagten på dem 
ligger så sent.Derimod er det fint at lukke 
lidt for jagten på f.eks edderfugl hun hvis 
de er i tilbagegang men det skal bare ikke 
være sådan at det aldrig bliver tilladt igen 

• nej 
• Ingen. 
• - sætte gang i politiets bearbejdnings tid 

vedr. lyddæmper etc. 
• Nej 
• I har udviklet jer flot over de seneste år - 

det håber jeg fortsætter :) 
• Fortæl dem der ikke er medlemmer om 

hvad i gør. 
• Knæk og bræk! 
• nej 
• Ja - god vind i sejlene fremover!! 
• Positivt at der laves en undersøgelse 
• Alt i alt rimeligt godt det hele 
• Ind i mellem er det, som før nævnt, for 

poppet. Lad os være saglige og nøgterne og 
Jægerforbundet skal ikke styres ude fra af 
personer eller firmaer der gør deres 
indflydelse gældende gennem donationer af 
nogen art.Til gengæld skal vi passe på 
vores omkostninger så vi bevarer 
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selvstændigheden og respekten for vores 
forening også mod det resterende samfund. 

• NEJ 
• DJ skal arbejde for at få fjernet eller i det 

mindste minimeret (Max 25 meter) 
afstandskravet til skel fra et skydetårn. 
Sikkerhed er første prioritet. 

• nej 
• Mine svar er meget upræcise da jeg har 

været medlem Ca 1 måned 
• Vi har her i området en riffelejer, der i 

2018 skød 7 kronhjorte i den første uge af 
september, 
i år har han hidtil skudt 6 kronhjorte. 
han ejer ca 20-30 hektar, 
hvis det arealkrav som jægerforbundet er 
imod var indført, 
så ville hans nedskydning være forbudt ! ! ! 
Der er stor harme her på egnen, 
han burde nedskyde nogle 
hinder................... 

• Gerne mere om bue jagt og remise anlæg 
• Nej 
• nej 
• Gør mere for at jagt tiderne og 

afskydningens Politiken bliver ens. 
• Klar og tydelig kommunikation og gerne 

mere af den 
• Bare fortsæt det godt arbejde. 
• et godt forbund 
• man skal passe på at det ikke bliver gadens 

parlamet der skal sætte dagsordenen og 
ikke fælles 
skabet 

• Nej 
• NEJ 
• Nej 
• Hold fast i det gode arbejde - I gør en stor 

forskel i forhold til, at bevare en sund 
balance mellem by og land, herunder 
accept af jagt som en naturlig del af øko-
systemet 

• Fortsæt det gode arbejde :-) 
• Ja, flyt bukkejagten til d. 16. august. Og 

flyt hjortejagt til november. Det er 
tåbeligt, at skyde gener væk førend 
naturen har fordelt dem. Det er uetisk med 
de brunst hjorte som graves ned! 

• Send flere penge retur til lokalforeningerne 
• Fortsæt det gode arbejde! 
• Tak for jeres rigtige gode arbejde. 
• Jeg vil gerne have mere tid til min nye 

hobby :-) 
• Jeg er godt tilfreds med det arbejde der 

bliver ydet for jagten i Danmark i Danmarks 
jægerforbund 

• Nix 
• Forbundet må gerne være endnu mere 

tydelig i sin holdning til jagtetik, herunder 
overholdelse af gældende love. Jeg er klar 
over, at det er en balancegang, da man 
nødig vil støde medlemmer fra sig, men jeg 
møder ganske skræmmende holdninger 
blandt jægere jeg færdes iblandt. 
Forbundet har en stor, opdragende opgave. 
Fortsæt det gode arbejde! 

• Nej 
• Giv formanden noget medietræning 
• Godt arbejde 
• Nej 
• 10 minutter min bare r.. 
• nej 
• . 
• Jægerforbundet bør være mere oplysende 

med hvad det sker fra Naturstyrelsen her 
tænkes på Mårhunde Ulve , og ikke være så 
fordømmende bagefter det kan vi jo alle 
her er noget at tage fat på altså info 

• I gør det godt!! 
• Nej 
• Tilskud til jægere der regulerer invasive 

arter og mulighed for at anvende natkikkert 
• nej 
• Dette spørgeskema: 

Mange af spørgsmålene giver ikke mulighed 
for at svare - at man er nyjæger og derfor 
ikke har den store erfaring med 
Jægerforbundets arbejde. Jeg har heller 
ikke haft mulighed for at kunne svare at jeg 
endnu ikke har egen jagt. 

• Jeg har jagttegn, men går ikke på jagt og 
har ikke taget skydeprøver.. 

• Nej 
• Vi skal have en bedre kronvildtforvaltning. 

Simpelthen noget makværk. 
• Næe - 
• Syntes det er lidt tåbeligt at de freder de 

store hjorte nogle steder og andre steder 
må de gerne skydes hvorfor ik lave så det 
er ens over alt gør så man må skyde store 
hjorte når jagten går ind 

• Jeg kunne godt tænke mig at der vil blive 
mere fokus på 'den lille mands jagt', altså 
fuglejagt i al almindelighed og få øgede 
muligheder for jagt på vandfugle, i stedet 
for at bruge timevis på at diskutere 
hjortevildt !! 

• Nej 
• Synes DJ skulle kæmpe mere for at få 

lovliggjort gravtræning på levende ræv 
igen. Den mekaniske ræv er ikke et 
alternativ og spild af penge! Vi har brug for 
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dygtige gravgående hunde i kampen mod 
mårhund 

• Jeg synes, at i skal blive ved med at støtte 
Danske jægere og dansk jagt. 

• I naturspørgsmål finder jeg det vigtigt at 
indtage nuancerede synspunkter, og ikke 
FOR snævert kikke på det rent jagtlige. 
Altså samarbejde med andre brugere af 
naturen som f.eks. naturfredningsforening, 
ornitologisk forening m.fl.. Nogen gange 
synes jeg jægere kan være meget ensidige, 
og fremføre synspunkter med mangel på 
respekt for f.eks. ornitologer. 

• Flere og mere synlige tilbud om 
uddannelses arrangementer i jagtens hus og 
evt andre steder der ikke er tilknyttet en 
lokalforening 

• Jæger er blevet “Thomas Lindy” blad 
 
Flere skribenter og flere danske 
jagthistorier ønskes 

• Nej 
• DJ bør ikke støtte soldaterforeninger / 

krigsveteraner 
• IGEN vil jeg gerne se at nogle af 

spørgsmålene også kan besvares af 
medlemmer UDEN jagt-tegn 

• Ja, tak for godt arbejde! 
• Det er meget svært, ja for mig umuligt at 

få adgang til den nye jæger app. Den er 
meget lidt brugervenlig. 

• Det er simpelthen for dårligt at 
pensionister ikke får rabat. Alle andre 
steder får pensionister rabat. 

• nej 
• nej 
• Jeg synes det er en god undersøgelse. 
• Kunne være rart med en hovedbestyrelse, 

som kun fik kørepenge, og deltog i DJ af 
lyst og ikke pga økonomi ... Det er vi en 
del, som taler om 

• Der blev spurt om bestyrelses arbejde. Jeg 
har været bestyrelsesmedlem og kasserer i 
flere år før sammenlægning med 
naboforening 

• Nej 
• nej 
• Håber at vi en dag kan samle alle jægere i 

et forbund.sammen er vi stærkest . Knæk 
og bræk til jer. 

• Fortsæt det gode arbejde 
• ingen 
• Jeg synes at DJ gør det godt 
• nej 
• Et lille indspark i debatten omkring 

jagttider og specielt jagttiderne på 

kronvildt. Har en ejendom, der grænser op 
til en statsskov med en del kronvildt. 
Forsøgsordningen med dæmringsjagten, har 
forøget chancerne for at skyde krondyr i 
området. Har de sidste to år fået mulighed 
for at skyde 2 hinder og 1 kalv en time før 
solopgang. Tidligere var chancerne for at 
skyde kronvildt meget små, da dyrene var 
"gået ind" inden skydetid. Dæmringsjagten 
har givet en meget mere spændende og 
intens jagtoplevelse. Kan kun anbefale, at 
dæmringsjagten bliver gjort permanent 
med den tilføjelse, at der ligeledes må 
skydes stanghjort før solopgang. Fredningen 
af mellemhjortene fungerer rigtig godt og 
burde ligeledes gøres permanent. De 
massive skrælleskader i min skov bliver 
lettere at acceptere, når chancen for at få 
en hind i fryseren øges. En anden positiv 
effekt af dæmringsjagten er, at jagten og 
skydningen bliver mere velovervejet, idet 
der ikke bliver taget unødige chancer fordi 
dyrene "går i skoven lige inden skydetid". 
Har desuden oplevet, at jagtformen i 
området ændre sig, således der holdes 
færre trykjagter og i stedet drives mere 
anstandsjagt, hvilket giver mindre uro i 
området. 
 
Mvh.  
 

• Forsæt med at arbejdede på fri jagt uden 
areal begrænsning. Vi skulle nødig tilbage 
til hvor jagten kun tilhørte kongen og 
herremanden. 

• Nej 
• Nej 
• Nej 
• I gør det godt. Men er måske lidt støvede i 

den lokalpolitiske del :-) 
• ja, lyt til medlemmerne og lad være med 

at springe med på alle nye populære 
bølger, skab lettelser for jægere og 
våbenejere, når jeg skriver lyt mener jeg 
især at man ikke blot skal sige at man 
lytter og noterer og roser de frivillige for 
deres store arbejde i foreningerne, men at 
man også  i praksis arbejder efter hvad man 
hører 

• forsæt 
• Kom nu ind i kampen om alle de ulovlige 

stiger og tårne  
få forbudt brunstjagt på hjorte , den alm 
dansker vil ikke accepter at der skydes dyr 
som er uanvendelige til konsum  
og hvis der skydes for mange bukke  udsæt 
bukkejagten 14 dage - de fleste skydes den 
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første uge og det vil være betydelig 
sværere pga øget plantemasse + få fjernet 
stiger og tårne ! 

• Generelt synes jeg, at DJ gør det godt. 
• Fortsæt det gode arbejde! ;) 
• Nej 
• Må håbe på den nuværende formand får en 

modkandidat til formandsvalget 2020. 
• Forbundet gør et udmærket arbejde. 
• Få nu bugt med alle de kværluanter på 

Facebook..... 
• Jeg er meget begejstret over at I laver 

sådanne undersøgelser 
• Nedlæg alle hjortelaug i Danmark, de er 

kun et forvirrende og unødigt led som er 
nød til at lave forskellige regler for at have 
deres eksistensberettigelse som små konger 
- væk med dem! 

• En velorganiseret og konstruktiv 
organisation. 

• nej 
• God organisjon 
• alt for mange annoncer i bladet 
• nil 
• Jeg tror I har forstået, jeg ikke er særlig 

positiv over for DJ. I gør simpelt hen for 
lidt for den "simple" jæger, der bare er 
med i et konsortie og lokal jagtforening, og 
ellers dyrker sin jagt. I er simpel hen ikke 
synlige i lokalområderne. 

• Kom op på hesten, når det gælder 
forvaltningen af det store hjortevildt. Det 
er en skændsel med den fodslæbende 
indsats på området i dag. 

• Nej 
• Nej 
• Niks 
• syntes bare det er godt 
• Bliv mere jordnær, lad os få et 

medlemsblad med mere dialog i de 
forskellige kredse, og lokale afdl. Annoncer 
fra jæger til jæger. 

• Knæk og bræk 
• Jeg må indrømme jeg et par gange har 

overvejet at stoppe mit medlemskab af 
Danmarks jægerforebund på baggrund af 
vores foremands udtalelser id de forskellige 
sager om bla. De forgiftede fisk. Og den 
skudte ørn. Jeg syntes det er meget forkert 
at han straks antager det er et af vores 
medlemmer der har gjort det. Der burde 
han overveje sine udtalelser. Og ikke blot 
antage der ER en jæger der har gjort det.  
Og jeg syntes ikke det var nødvendigt med 
det nye jagtens hus og da slet ikke at bruge 
så mange penge på det.  

Men når det er sagt er jeg glad for at være 
medlem. Og kan godt li vores medlems 
blad.  
Kunne dog godt tænke mig der var 
læserens egne historier i det hvor man 
hører om andre jægeres sjove historier når 
de har været af sted på jagt. 

• -------------------- 
• Nej 
• Meget mere fokus hundearbejdet!! 
• Tak for en flot indsats. 
• Kun positivt. 
• Fortsæt udviklingen, men husk at få 

medlemmerne med. 
• Jeg synes DJ gør et stort og godt stykke 

arbejde for jagten i Danmark, især på det 
politiske plan, men ikke at forglemme 
uddannelsen af nye jægere. 

• Jeg savner rubrikannoncerne for køb og salg 
af fx våben og udstyr. 

• jeg er for at  ikke glad at alt med jagt er 
flyttet til Jylland 

• medlemsprisen er blevet alt for høj og 
magasinet er overflødigt med hensyn til 
orientering. 

• Forsikring skal ved tilvalg dække evt andre 
lande feks D og Sv.  Samt at bladet ikke 
pakkes i plastik 

• Nej 
• nej 
• Nej 
• Vær skarpere i jeres synspunkter når der 

forhandles 
• nej 
• Nej 
• Overordnet set mener jeg, at Danmarks 

Jægerforbund gør et godt stykke arbejde i 
forhold til jagt samt natur og vildtpleje i 
Danmark 

• Nu har jeg været med i 60 år og virket som  
kassere og formand lokalt en tid og mener 
at forbundet har fulgt godt med udviklingen 
i samfundet , bliv ved med det. 

• som sagt tidligere så jeg gerne 
jægerforbundet arbejdede for at vi måtte 
bruge levende ræv eller evt mårhund til 
gravtræning. 
 
Der skulle osse arbejdes på at reguleringen 
af krage og skader om foråret, blev lavet 
om til egentligt jagttid, og vi skulle ha 
jagttid på krager skader og de store måger 
fra 1/7, 15/7 eller 1/8 da de gøre ligeså 
meget skade der som de gør om foråret. 
 
Også skulle fældefangst på ræv, mår, 
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krager og skader være lovligt i 
jagttiden,over alt på ens terræn, og skulle 
respekteres som alle andre jagtformer. 
 
 

• ja burde være medlems pligt på lige fod 
med jagttegn så ingen gratister til det vi 
kæmper for 

• vi ses derude! 
• Nej 
• nej 
• ? 
• OK 
• Knæk og bræk til jer alle ! 
• Valgfrit om man vil have fremsendt bladet 

jæger, og hvis ikke burde der være en 
reduktion i pris tilsvarende kost på 
fremstilling af det fysiske blad, vil stadig 
gerne kunne læse det online eller i appen. 

• Da jeg ikke er jæger, ej har jagttegn eller 
er jagtinteresseret er det lidt ulogisk at 
man SKAL svare på, hvad man synes er 
mest/mindst interessant at læse i Jæger - 
især når der er mulighed for at besvare, at 
man ikke læser det :-). 
 
Til orientering er jeg kasserer i en lokal 
forening og min mand er jæger og får 
selvfølgelig Jæger, som han er rigtig glad 
for at læse. 

• Jeres kurser koster for mange penge til at 
jeg kan deltage 

• Vi skal have lidt mindre regulering og lidt 
mere jagt på dure 

• Godt tilfreds 
• Nej 
• Ja, jeg kunne godt tænke mig at man var 

lidt mere synlig ude i de små lokale 
jagtforeninger, men jeg ved også godt at 
det er meget tidskrævende for forbundet 
hvis det skal praktiseres. 

• Tak for gode jagtmuligjeder i Danmark 
• Ja hvorfor virker jagt tider ikke længere i 

app. 
• Jagttid og tidsrum vedr. Regulering af 

Rævehvalpe, og jagt på invasive arter skal 
fremstå meget tydeligt, og let læseligt, så 
der ikke kan opstå misforståelser 

• I gør et godt stykke arbejde. 
• Lidt klarer udmeldinger, især ang. 

arealkrav i kreds 4, der er masser af 
forskellige meninger kredsbestyrelser 
kontra udmelding fra formanden. 
Nogle i kredsen siger ja, selvom der er 
udmeldt et nej. Det duer bare ikke med 
forskellige meninger og holdninger, når de 
melder ud. 

• Pas på med at ændre strukturen 
• Nej bare at i arbejder på at man må dette 

vildt ud igen 
• - 
• DET ER GODT FOR VILDT OG OS AT VI HAR 

JER. 
• Bliv ved med at kæmpe for jagten i 

Danmark, det er en vigtig sag. 
• Nej 
• Overordnet synes jeg i gør det godt i 

Danmark 
• Jeg synes at DJ skal arbejde mere for 

regulerings jæger, mht. at bruge 
natkikkert.  
Natkikkert kun til regulering. 
Kom nu i gang med at få lavet elektronisk 
jagttegn og våbentilladelser, man kan i 
sverige så kan vi også i Danmark. 

• Nej 
• Knæk & bræk 
• Jeg ville oenske mig en mulighed for 

betaling af kontingent via PayPal, 
kreditkort eller lignende. Fra udlandet er 
det utrolig besvaerligt at betale via 
indbetalingskort. Mvh Moritz 

• Forsat med det gode arbejde I gør. 
• nej 
• kun tak for godt arbejde. og knæk bræk. 
• Husk arbejdet for den enkelte jæger med 

det lille areal i yder områderne. 
• Husk at nogle, som jeg, er med af DJ uden 

at have jagttegn !   I starten af dette 
spørgeskema burde det være muligt at 
angive om man har jagttegn eller ikke. 

• synes ikke måden man har lavet nye 
jagttider på i det syd og Sønderjyske 
område særligt dåvildt er gjort på den 
rigtige måde, man har ikke engang spurgt 
den lokale hjortegruppe om dåvildt 
bestanden. 
Vores fornemmelse er at det mere er af 
egne interesse i hjortevildtsyd 
Sønderjylland man forkortet jagttiden i det 
Sønderjyske , her tænker jeg mere i Frøslev 
og bommelund området, hvor der er en stor 
bestand af dåvildt. 

• I gør et rigtigt stort og flot arbejde, TAK til 
alle i DJ. 

• Tak til DJ 
• Nej 
• Vil bare lige nævne at jeg var på 

Skydeskole ved Kenneth på Kalø, 
Det var alle pengene vær forsæt med det. 

• Nej 
• nej 
• Nej 
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• I gør det godt. 
• Tak for 56 år medlemskab 
• Nej 
• Når der er interne problemer skal man 

reagere meget hurtigt og få det ud af 
verden. 

• Nej. 
• ønsker at jægerforbundet går aktivt ind for 

arealbegrænsninger for jagt på dåvildt 50 
ha og kronvildt 100 ha som 
vildtforvaltnings- rådet foreslår 

• nej. 
• Syntes i gør et godt arbejde.  

Kunne være godt om vi kunne få jagt på 
"grå svaner". En general jagttid på Råger og 
Skarv (Skarven er en plage over alt her i 
vendsyssel, hvor den går ned i små grøfter 
og søer på under 50 m2, hvis der er fisk er 
der skarv) En længere jagttid på Krager og 
genindførsel af større kragefælder evt. den 
norske model. Det kan forsvares ved at den 
kun må opstilles max 100 m fra 
ejendommen, således vil den altid være 
under opsyn. Det fælder man må bruge nu 
kan kun fange Skader, Musvåger og 
Skovskader. Fredning af agerhøns i 
Nordjylland. Tillade 3 skud i halvautomatisk 
haglvåben og pumpguns som man må i vore 
nabolande. 

• nej 
• Nej. 
• Start med og lytte til jeres lokale 

medlemmer, det er dem der har den 
værdifulde viden omkring vildt bestand og 
vildtet generelt i deres område 

• Ja det er svært at svare på spørgsmål når 
jeg har krydset af at jeg ikke læser 
medlemsbladet, på følgende  
Hvilke hovedstofområder i Jæger, synes du, 
er de bedste? Mm. 
Og så skal i nedlægge den medlems senior 
ordning, uanset hvad der siges på 
kongressen det ligner ikke noget at der ikke 
er lige berettelse for medlemmerne 

• Fortswæt det gode arbejde,tak 
• forsæt det gode arbejde på alle niveauer 
• Knæk og bræk 
• Jeg har været formand i 20 år og medlem 

af en bestyrelse i 25 år, og har hermed 
overladt arbejdet til nye og yngre kræfter 

• Når man trykker tekster på billederne har 
jeg en far der har svært ved at læse dem 

• Godt arbejde  
• i gør et fantastisk stykke arbejde. 

Tak for det. 
• Jeg har ikke jagttegn 

• God Arbejde 
• Der skal ryddes op i pamperiet med de 

mange lag af udvalg. Ellers skrider jeg 
• arbejd mere for gravjagt 
• Ingen kommentarer, jeg er glad og tilfreds 

med Danmarks Jægerforbund 
• Alt i alt så går i et godt stykke arbejde for 

jagtens sag. 
• BUEJAGT 
• nej 
• Jægerforbundet gør det godt. 
• Spar på historier fra meget velhavende 

jægere 
• Næ 
• Har et stort ønske om at man bliver taget 

alvorligt ved henvendelser til DJ. 
Har oplevet flere gange at henvendelser 
slås hen som bagateller, selvom det er en 
henvendelse der går på at rette en faktuel 
fejl i materiale fra DJ. 
En nkelt gang er det efter lang tid lykkedes 
at få ret, men ingen undskyldning for den 
efter min mening nedladende behandling af 
et medlem med en seriøs henvendelse. 
 

• Nej 
• For lang en undersøgelse.. Man blive 

ukoncentreret inden man er færdig! 
Kortere undersøgelser.. 

• Jagt bør være for alle lag i samfundet og 
ikke for dem med størst bankkonto. Det har 
medvirket at alle holder øje med nabo 
jægere og anskydninger er steget markant 
og tvestligheder omkring skel og 
placeringer af tårne, fodre pladser og 
udsætninger er ligeledes steget markant. 

• Mindre reklamer i jæger bladet 
• Fortsætt som hidtil 
• Nej 
• Gør det nemmere at deltage og opsøge 

viden om regulering af fx mårhund 
• Det nok en stor opgave og måske ude af 

jeres hænder, men i norge findes der en 
hjemneside der hedder inatur.no, hvor man 
kan leje dag/uge jagter på småvildt i 
fjeldene på statens arealer til yderste 
fornuftige penge, kunne der ikke arbejdes 
på sådan et tiltag i Danmark.. "Mest mulig 
jagt" 

• Hvis DJ skal nå den nye generation af 
jægere, så bør der tænkes i at løfte den 
professionelle kommunikation og formidling 
under konflikter. Der bør tages ansvar for 
interne konflikter og uro. Den nye 
generation mister respekten og lysten til at 
bidrage, når interne konflikter m.v. Ikke 
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bliver håndteret professionelt og 
ordentligt, som i de fleste andre 
virksomheder. 

• Hold det gode arbejde oppe. 
• Super dejlig organisation, som jeg altid vil 

støtte! 
• Fortsæt det gode arbejde for at skabe 

fortsatte muligheder for de danske jægere 
og den danske natur. 

• Nej 
• Nej 
• Igen.. Få folk til at lade være med at skyde 

ulve! 
Jeg har ikke på noget tidspunkt hørt DJ 
tage afstand fra at skyde dem. 
Det kan for fanden da ikke være så svært. 

• Fortsæt det gode arbejde! Spørgeskemaet 
er lidt langt, man drukner lidt i 
spørgsmålene når der er for mange på én 
side 

• Jeg er nok kun jæger max. 5 år mere 
• Arbejd hårdt for at få fjernet mountainbike 

fra private skove, de er til stor gene for 
både vildt og øvrige skovgæster. 
Det er en hobby der som al anden må 
dyrkes i forenings regi på dertil anlagte 
baner!!! 

• godt arbejde! 
• Dj ansatte bør være mere aktive på FB 
• Få styr på jeres politik og stop med at lyve. 
• I gør det hovedsaligt godt 
• Er egentlig tilfreds med DJ og har også 

tidligere gjort brug af både kurser og 
andet, men for tiden har jeg ikke tid til at 
dyrke den interesse, så det står lidt stille 
for mig, og jeg overvejer derfor at melde 
mig ud indtil jeg igen får taget jagten op. 

• Forny jer. 
• Tilbud af skydebaner og skydetid er alt for 

begrænset. Ligeledes kvaliteten af den 
skydeuddannelse der findes i DJ må gerne 
blive bedre på det område. 

• ude blandt jægerne slider foreningen stadig 
med st være et pampervælde, der er sat i 
verdenen for at fede sine ansatte op og gå  
for"godsjagtens" sag. Dette er trist da vi 
som  jægerstand i den grad mangler et 
samlende organ der kan tale vores sag både 
i DK og EU. 

• Af og til går debatten helt af sporet på 
facebook ( kendedr ikke de andre sociale 
medier...) Eksempelvis ulvedebatten, 
kronvildtforvaltningen, hvad den ene eller 
anden mener om formanden..... 
DJ skal blive ved og ved med at orientere 
om, hvad den uheldige side af negativ og 
provokerende debat kan skade jægernes 

omdømme på landsplan. 
Vi skal ikke være enige for enhver pris, 
men det er direkte dumt og ødelæggende 
for jagtens omdømme, hvis en eller flere 
smart-ass opfordrer til selvtægt og 
ulovligheder 

• Dj skal arbejde mere med unge nyjægere 
for at få nye ungjægere i foreningen. 

• Husk at støtte landbruget politisk, der skal 
være fuld tillid fra landmænd og skovejere 
til jægernes sag. 

• I kæmper videre for et fælles godt 
Jagtland at bo i - det er yderst vigtigt 
At fastholde den politiske velvilje.  
De bedste ønsker 
Et tro medlem 

• Nej 
• Lad ikke det hele gå op i dyre klapjagter 

dyr hjortejagt prøv at få jagt tiden tilbage 
på dem vi har mistet selvfølgelig under 
hensynstagen til bestanden 

• Kan ikke forstå at der stadig er en 
antropolog ansat ved forbundet. 
Hun startede mig bekendt med en 
praktikstilling og hænger der nu fast i 
strukturen. 
Det er yderst vigtig for mig og mange af 
mine jagtvenner, at der er gennemsigtighed 
i forbundet. 
Således at en hver form for kammerateri 
kan udelukkes. 
Er alle stillinger der er blevet besat de 
sidste 6 år blevet slået op, således at vi 
ikke bare har flyttet rundt på 
medarbejdere i forbundet?? 
Er det hævet over enhver tvivl at 
medarbejdere ikke tidligere har handlet 
med svig for agte i deres stilling i 
forbundet?? 

• Jeg kunne godt være interesseret i kurser 
som udbydes af jer. Men jeg ved ikke hvor 
jeg skal finde dem henne og melde mig på. 

• Jeg har ikke brugt foreningen aktivt, og har 
faktisk heller ikke flyttet kreds (tror jeg) 
efter jeg flyttede fra Århus til KBH. Jeg får 
meget jagt info, sparring og undervisning 
fra familie og venner der går på jagt, 
hvorfor jeg måske i mindre grad søger 
kurser og uddannelse gennem DJ 

• Mange medlemmer føler sig manipuleret 
med. 
 
DJ huset skulle ligge på Kalø uanset 
medlemmernes ønske og den 
uhensigtsmæssige beliggenhed. 
Skydecenter i Tirstrup, (DJ kun et lokalt 
anliggende), men DJ har lavet forarbejdet 
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og skal jo bruge et Skydecenter ved 
hovedsædet. 
Strukturudvalget - forslaget vendt og 
tilpasset i HB, inden udsendelse. 

• Nej 
• Vigtigt at vi går forrest i miljøspørgsmål og 

grønne initiativer, så vi selv er på forkant i 
stedet for at andre dikterer det. Vigtigt at 
råbe op om f.eks mårhundebekæmpelse. 
Vigtigt at man tør gå medlemmerne imod, 
hvis det er det rigtige at gøre, og nogle 
gange må man sluge kameler f.eks. mht. 
kronvildtforvaltning. 

• I er for seje :-) 
• Vi skal give retfærdige indrømmelser for at 

beskytte jagtens fremtid 
• nej 
• Der er behov for mere tilknytning til de 

enkelte medlemmer om at være mere 
"professionelle". Det skal også være socialt, 
men det er ikke nok, at det er en 
hyggeklub. 
 
Jagten bør bygge på viden. Det er flovt, når 
en jæger ikke kender forskel på en flåt og 
en tæge. Især når dyrlægerne siger, at 
flåten en Danmark's farligste dyr! 
 
DJ bør ud over den info og kommunikative 
aktivitet, der allerede udføres, bør der 
også være en ekstern kommunikation med 
gennemslagskraft til hele befolkningen. 

• forset det gode arbejde og måske beder en 
i gør ( ikke en kritik) 

• Nej 
• Jeg har altid fået god og venlig betjening 

ved mine henvendelse til forbundet. 
• Tak for jeres indsats gennem mange år og 

forskellige formænd, og nu håber jeg med 
jægernes hus der kommer rigtig gang i 
arbejdet med at få jagtider tilbage, og ens 
rette skumringsjagt (Regulrering) for hele 
landet. 

• Fortsæt det gode arbejde og glem alle de 
røvhuller der taler dårligt om jer/DJ :) 

• Er nyjæger 
• Nej 
• Gå nu ind for det arealkrav på kronhjort. 

Og få så Norbert ravnsbæk kylt på porten. 
• Der bør sættes krav til regulering af 

mårhunde. Hvisikke der kræves at jægerne 
regulerer mårhunde, så bliver vores natur 
ødelagt. 

• Jeg vil have magasinet tilsendt. Det er 
irriterende at jeg ikke for det med posten 

• Na 

• Når DJ på et senere tidspunkt havde tænkt 
sig at gentage et sådan spørgeskema, er 
det i relevant for mig at etablere spørgsmål 
om økonomi der bruges på jagt om året, 
og der er flere spørgsmål, der ikke er 
relevante for DJ. 

• DJ bør tage ansvar i forhold til 
råvildtforvaltningen. Indse at selvjustits 
ikke fungerer, og arbejd for lovmæssig 
begrænsning af bukkeafskyningen. 

• Mit fortsatte medlemsskab er betinget af at 
dj vælger en etisk tilgang til regulering ( 
hjortevildt og mårhund ) i stedet for at 
pleje politiske interesser og det samme gør 
sig gældende for forvaltning af vildsvin. Pt 
arbejder man på at forhindre indvandring 
af en oprindelig art og anerkender 
vildsvinehegnet for at tækkes landbrug og 
fødevarer, samtidig med at man generelt er 
imod hegning. Dobbeltmoral 

• Tak for indsatsen. 
• nej 
• Fortsært det politiske arbejde på vegne af 

ALLE jægere i Danmark - så godt det kan 
lade sig gøre. 

• Tak for et godt medlemsblad. 
• Godt forbund 
• Gør alt det i kan for at bekæmpe 

mårhunde,det er en stor poblem 
• Fortsæt det gode arbejde 
• Brug lidt tid på Buejagten 
• Der mangle kommentarfelt hvor der skal 

skrives beløb. Var lige ved at afbryde 
undersøgelse pga. Af dette. Beløbs 
undersøgelse er ikke retvisende. 

• Sæt prisen for medlemskab ned til det 
halve. Den dag jeg går på pension, sparer 
jeg jer nok væk. 

• Fortsæt kampen med/mod DOF! 
• Behold app'en og udvikle den. 
• Godt arbejde. 
• Nej, forsæt det gode arbejde :-) 
• Jeg er meget tilfreds 
• Tag nu den alvorlige eskalerende 

hjortevildt sag der florerer på Facebook, at 
DJ tager sagen alvorlig og går i dialog med 
skeptikerne få nu indkaldt landelsvis til 
møder om forvaltningen af det danske 
krovildt, lige nu ses denne sag værende ude 
af kontrol, og det er skadeligt for jagten og 
for DJ, beslutningstagerne tager førertrøjen 
og dette må ikke ske - få nu skabt ro og et 
godt klima og talt med medlemmerne om 
den fremadrettet jagtlige beslutning. 

• Trist, at der kan kompenseres ved ældre 
jægere til at drive jagt fra crosser, når jeg 
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med cancer bag mig ikke kan kompenseres 
for en hagl bøsse prøve, jeg ikke magter, 
men kan klare en riffel prøve. 

• jeg synes sku DJ gør et godt stykke 
arbejde.. jeg håber det blir 
gennemtrumpfet at vi må bruge nightvision 
som sigte på riflen til mårhunde.men ved 
godt den ikke ligger hos jer i har allerede 
gjort et stort stykke arbejde op til det 

• Er direkte medlem af forbundet og ikke 
tilknyttet en jagtforening, hvorfor jeg har 
svaret "hverken/eller" til spørgsmål 
vedrørende disse. 

• Tak for et fint blad 
• synes det er et godt forbund med mange 

forskellige tilbud til medlemmer men også 
til ikke medlemmer 

• Fortsæt bare jeres indsats 
• I gør det generelt rigtig godt  
• I gør det rigtig godt og målt på det danske 

samfunds opbakning er det outstanding! 
• Kontingentet er ALT for højt sammenlignet 

med lignende interesseforeninger - se mine 
tidligere kommentarer. 
Jeg overvejer at melde mig up pga det 
urimeligt høje kontingent. 
Jeg vil gerne støtte det politiske 
arbejde.for jagten - men at det skal være 3 
gange så dyrt som DN og DOF - er jo helt 
udenfor skiven. 

• For mig er DJ's vigtigste funktion omkring 
indflydelse på rammerne for jagten i DK: 
jagtlov, fredningstider/jagtbare arter, 
våbenlov, mm. 

• nej 
• Som nævnt tidligere  

Omkring forvaltning af hjortevildt bør 
jægerforbundet komme til fornuft. 
De enkelte jægere formår ikke at forvalte 
hjortevildet, det er vi simpelthen for 
mange 
Pegefinger til. 

Der skal mere uddannelse til. 
Vi har råd til det. Det må godt koste lidt, vi 
bruger vel over 1 milliard på jagt ialt 
Det er en skandale at der ikke er penge til 
forvaltning. 
Vi bør have vildtkonsulenterne 
tilbage.Måske skal vi selv betale. 
Meget mere focus på forvaltning , det 
kommer jo alle til gode også dem der 
brokker sig. 

• Fortsæt det gode og for alle der kan lide at 
beskæftige sig med jagt på den ene ell. 
anden måde, meget vigtige arbejde. Det er 
ros. 

• Skydeskolen ved Kenneth i Kalø er virkelig 
god, i Kenneth har I en fantastisk behagelig 
og dygtig mand 

• Tak for jeres gode arbejde :) 
• Tusind tak for at være sådan et 

velfungerende system for os jægere. 
• I gør det godt 
• Fortsæt det gode arbejde med en mere 

kommerciel tilgang til fordel for 
medlemmerne 

• vær mere synlig og vis flere muskler i 
organisationesarbejdet, få mere indflydelse 
ligesom f.eks DN 

• Godt forbund og forbliv troværdig 
• Bliv ved med at levere medlemsbladet i en 

god kvalitet.  
Hold foredrag på Kalø på hverdags aftener. 

• I skal fremstå som jagtens faglige talerør 
også selv om det kan koste medlemmer.   --
> I bør snart anerkende nødvendigheden af 
arealbegrænsning som det eneste effektive 
værktøj til at stoppe brodne kar. 

• Fortsæt jeres gode arbejde. 
Hold fast vedr areal omkring kronvildt 
forvaltningen. 

• I gør et kæmpe stykke arbejde på 
Christiansborg og der er tit modvind fra 
flere parter.
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