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Jeg har mange års erfaringer, både inden for jagtpolitik og 
foreningsarbejde, hvor jeg har siddet i mange forskelligar-
tede udvalg under Danmarks Jægerforbund.  
 
Til daglig arbejder jeg med bestyrelsesarbejde, ledelsesud-
vikling og organisationstilpasning, med fokus på medlems-
udvikling og kommunikation, og har stor erfaring på disse 
områder. 
 
Som 16-årig fik jeg jagttegn og har både gået på jagt og 
været med i jagtforeningsarbejdet lige siden.  
 
Jeg har arbejdet med næsten alle områder i Jægerforbun-
det, både med det faglige, det politiske og på medarbejder 
siden. 
 
Jeg kender de andre organisationer, som Danmarks Jæger-
forbund samarbejder med, og kender mange af de perso-
nerne, som sidder som forhandlere eller i toppen af disse 
organisationer. 
 
Jeg står fast på mine holdninger og meninger, også under 
forhandlinger. Selvfølgelig skal vi leve op til samfundets for-
ventningerne til jægerne. 
Vi have et godt samarbejde med alle naturinteresserede 
foreninger og organisationer, men ikke for hver en pris. 
 
Der skal forhandles de bedste vilkår for jægerne, og følge 
Danmarks Jægerforbunds værdisæt - Mest muligt jagt og 
natur.  
 
Derfor er jeg godt klædt på, til at fortsætte som Kreds 2, 
Midt- & Vestjyllands jægerrepræsentant, de næste fire år i 
hovedbestyrelsen i Danmarks Jægerforbund. 

Norbert F. V. Ravnsbæk · Hulvejen 14 Holstebro 

Mobil · 4028 4554 · Mail · norbert@frimannveje.dk 

 
Følg med Facebook:  
Norbert F.V. Ravnsbæk, Kandidat i Kreds 2,  
Midt- & Vestjylland til HB i DJ 

 
 

INDDRAGELSE 
Et stærkt forbund skal lytte.  
Dialogmøder er super, hvis der 
lyttes og modtageren reagerer 
på dialogen. Der er kommet 
mange udsagn; Orker ikke flere 
dialogmøder, der lyttes alligevel 
ikke. 

I fremtiden skal der skabes ejer-
skab og fællesskab, ved at være 
medlem af Danmarks Jægerfor-
bund. 

Jagtforeninger skal inddrages 
igennem lokale processer, hvor 
der skabes fora for lokalmøder 
omkring, udvikling, holdninger 
og tiltag. 

DEN DANSKE  
MODEL 
Mine bekymringer er ikke kun 
arealkrav, men alle de begræns-
ninger, der nu stilles i udsigt på 
andre vildtarter. 
De foreslåede begrænsninger 
gør at vi bevæger os væk fra 
”Den Danske Model”, og det 
handler mere om måden, vi i 
fremtiden kommer til at gå på 
jagt.  

ÅBENHED &  
FAGLIGHED 
Der skal indføres åbenhed over-
for medlemmerne. 
I princippet er lukkede sager, 
strategiske drøftelse og person-
sager.  

Der skal meget mere fokus på 
fagligheden, der skal bruges i 
vores budskaber.  

Fagligheden er der, men bruges 
ikke nok. 
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