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Formanden har ordet
Når jeg ser tilbage på 2019, er der tre ting, jeg især hæfter mig ved:
Sammen styrker vi organisationen
I 2019 afleverede det nedsatte ad hoc-strukturudvalg deres anbefaling til en kommende
struktur i Danmarks Jægerforbund. Herefter arbejdede hovedbestyrelsen videre og afleverede
senere på året vores bud på en revitalisering af organisationens struktur. Forslagene blev sat til
debat landet rundt, inden forslagene indstilles til principbeslutning på repræsentantskabsmødet 2020.
At skabe fremtidens jægerforbund er en proces, der tager tid – god tid. Første når der er
enighed om de overordnede rammer, vil arbejdet med nye vedtægter, en konkrete
økonomimodel osv. blive igangsat. Derfor vil en ny struktur først være endelig på plads om
nogle år, mens enkelte dele naturligvis kan iværksættes før, når og hvis det giver mening.
Sammen styrker vi den jagtpolitiske indsats
I 2019 har vi arbejdet med en række jagtpolitiske sager, som vi forventer at se den fulde effekt
af i de kommende år.
Indadtil har vi styrket arbejdsprocesserne omkring vores jagtpolitiske arbejde, herunder fundet
en model for, hvordan vi i endnu højere grad involverer de organisatoriske enheder – kredse,
jægerråd og lokalforeninger – i de politiske indsatsområder og prioriteringerne heraf.
De politiske prioriteringer er nu fast punkt på hovedbestyrelsesmøderne for at sikre enighed om
målene samt fremdrift i arbejdet.
Sammen styrker vi organisationens medlemsfokus
Jægerforbundets medlemssituation er et emne, der drøftes i mange sammenhænge. Emnet er
relevant, da vi som organisation gerne vil favne så mange jægere som overhovedet muligt.
Derfor arbejder vi på mange fronter med at rekruttere nye medlemmer.
Jeg vil gerne takke de mange dedikerede medlemmer, der går forrest og bidrager til, at vi
sammen sikrer, at det fortsat er attraktivt både at blive og være medlem af jægerforbundet.
Ny protektor
Afslutningsvis vil jeg fremhæve en helt speciel ære, der kom Danmarks Jægerforbund til gode i
2019.
H.K.H. Kronprinsen tiltrådte som ny protektor for Danmarks Jægerforbund. Dermed videreføres
den tradition, at Kongehuset er engageret i flere facetter af jagten i Danmark. Den nye
protektor følger i sin fars, Prins Henriks, fodspor, da Prinsen varetog protektionen til sin
bortgang.
Claus Lind Christensen
Formand
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DJ’s politiske arbejde
POLITISK KATALOG
Det nationale politiske arbejde i Danmarks Jægerforbund
(DJ) tager udgangspunkt i et politiske katalog, hvor de
konkrete målsætninger er definerede, og emnerne er
prioriterede. Det politiske katalog opdateres løbende
med udgangspunkt i den aktuelle politiske udvikling samt
ønsker fra organisationen. I 2019 har vi gennemført flere
analyser af organisationens ønsker til emner og
prioritering – senest i december måned, hvor godt 900
tillidsfolk blev adspurgt.

Efterfølgende præsenterede DJ en anden løsningsmodel
for det fremadrettede arbejde med følgende elementer:

Find det politiske katalog og jægerforbundets
målsætninger på de enkelte områder på:
https://www.jaegerforbundet.dk/om-dj/politik/detmener-jaegerforbundet/

•

REVISION AF UDVALGTE ARTERS JAGTTIDER
I forbindelse med jagttidsrevisionen i 2017 blev der
udpeget en række arter, som skulle genbesøges efter to
år. Derfor har en arbejdsgruppe i 2019 drøftet de enkelte
arter og skabt enighed om en indstilling til Vildtforvaltningsrådet med udgangspunkt i en faglig udredning fra
DCE. Denne sag er afsluttet i 2020.
EVALUERING AF UDSÆTNINGSAFTALEN
I slutningen af august 2017 valgte daværende miljø- og
fødevareminister Esben Lunde Larsen (V) at følge
Vildtforvaltningsrådets indstilling vedrørende udsætning
af fuglevildt; gråænder, fasaner og agerhøns. Det blev
samtidig besluttet, at aftalen, for så vidt angår
gråænder, skulle genbesøges efter to år.
På Vildtforvaltningsrådsmødet i december 2019 gav
udsætningsgruppen en status med fokus på udsætning af
ænder, der medførte en drøftelse af reduktion af
mængden af ænder i de største søer. DOF bragte
endvidere et forslag på banen om at forbyde dagjagter
på opdrættede gråænder med det formål at få mindsket
mængden af udsatte ænder. Udsætningsgruppen
fortsatte derefter arbejde med at udarbejde en konkret
indstilling til rådets møde i marts 2020.
HJORTEVILDTFORVALTNING
Hjortevildt
På Vildtforvaltningsrådets møde 3. december 2019
præsenterede Svend Bichel, formand for Den Nationale
Hjortevildtgruppe (DNH), en indstilling til det
fremadrettede arbejde, som gjorde det klart, at det
indstilles til miljøministeren, at der bør indføres et
arealkrav i relation til kronhjorte og dåhjorte ældre end
spidshjorte. Et krav, der ikke støttes af Danmarks
Jægerforbund.

•
•
•

•

Der skal udarbejdes en national forvaltningsplan med
forpligtende mål på nationalt og regionalt/lokalt
niveau.
Organiseringen af arbejdet skal styrkes, specielt på
regionalt niveau, hvor der skal gives reel beslutningskompetence.
Samforvaltning, der giver de frivillige hjortevildtlav
indflydelse i de regionale grupper.
Der igangsættes forsøg med forpligtende samarbejde
over skel.
Vidensniveauet skal hæves hos alle aktører.

Vildsvin
I 2018 besluttede et bredt flertal i Folketinget at styrke
indsatsen mod afrikansk svinepest. En indsats, som bl.a.
indeholder et politisk ønske om at få udryddet
vildsvinene på den frie vildtbane. DJ har indgået et
samarbejde med Naturstyrelsen om netop denne opgave.
En opgave, som ikke falder let i forhold til DJ’s
langsigtede ønsker til den danske natur og herunder
faunaen, men som vi som ansvarlig samfundsorganisation har påtaget os for at undgå tab af milliarder af
eksportkroner.
VÅBEN
Knive/vandelsgodkendelse
DJ har i 2019 modtaget et utal af henvendelser fra
jægere i forbindelse med, at de er blevet sigtet for
overtrædelse af våbenloven, fordi de har købt en kniv
eller lignende på nettet. I nogle tilfælde har vi kunnet
hjælpe, mens jægerne i andre tilfælde har mistet
politiets samtykke til jagttegn.
Vores råd til jægerne er, at hvis man overvejer at købe
en kniv på nettet, så lad være! Er det alligevel gået galt,
anbefaler vi, at man ikke betaler bøden, før man har
kontaktet jægerforbundet eller en advokat.
Udviklingen har betydet, at DJ’s våbenudvalg har
udarbejdet en målsætning for vandelsgodkendelse, der
er blev vedtaget af hovedbestyrelsen. Efterfølgende er
der nedsat en intern arbejdsgruppe, som skal afdække
hele området og arbejde for, at der sikres en
proportionalitet mellem lovovertrædelsen og
konsekvenserne for jægerne.

Udfasning af ikkenedbrydelige haglskåle
Jagt skal ikke efterlade sig plast i naturen, hverken efter
jagten eller på flugtskydningsbanen. Sådan lyder en
fælles beslutning taget af Danmarks Jægerforbund og
Danmarks Våbenhandlerforening tilbage i 2018. Derfor
skal haglskåle i plast fra haglpatroner udfases.
Udmeldingen fik yderligere kraft, da den forhenværende
regering i sin vision for fremtidens håndtering af plastik
satte fokus på, at plastikprodukter skal designes til
genbrug og genanvendelse, og at det skal være slut med
plastik i naturen.
Sammen med visionen fulgte en række initiativer
herunder: ”Forbud mod ikkenedbrydelige haglskåle - brug
af haglskåle af plastik, som ikke kan nedbrydes i naturen,
skal forbydes.” Derfor arbejder Miljøministeriet tæt
sammen med DJ for at udvikle en kravspecifikation for
bionedbrydelighed under danske naturforhold.
Fældning af fugl ved hundeprøver i jagtsæsonen
I foråret 2019 opstod der på baggrund af et svar fra
Justitsministeriet tvivl om, hvorvidt det var lovligt at
anvende haglbøsser til hundetræning.
Justitsministeriet og Rigspolitiet havde den holdning, at
træning af jagthunde og afholdelse af hundeprøver ikke
har en tilstrækkelig tæt sammenhæng med jagt. Derfor
blev jægerne pålagt at lade haglbøssen blive i
våbenskabet og i stedet ansøge om tilladelse til
signalvåben eller indstikspibe til bøssen, når der skulle
trænes og afvikles hundeprøver.

Hvornår en fusion mellem de to foreninger sker, er der
endnu ikke sat dato på, ligesom eventuelle overgangsordninger ikke er færdigdebatteret i udvalget.
NATUR OG BIODIVERSITET
I efteråret 2019 inviterede den nye regering til et naturog biodiversitetsmøde på Marienborg og satte dermed for
alvor fokus på natur og biodiversitet. Hvis den negative
udvikling i biodiversiteten skal vendes, er der behov for
en øget indsats og et bredt samarbejde for at stoppe
tilbagegangen i biodiversiteten. DJ deltog og var via
vores deltagelse med i et fælles udspil sammen med seks
andre organisationer.
Udspillet består af en række ønsker til fremtidige
principper for fremtidens naturforvaltning og en række
konkrete ønsker til politiske initiativer, der retter sig
både mod at sikre og styrke biodiversiteten, forbedre
naturen i det åbne land og øge befolkningens muligheder
for at opleve naturen.
Der er et massivt behov for at styrke naturen i
landbrugslandet for at sikre komplette levesteder til
gavn for både sjældne og mere almindelige arter. Skal
det lykkes, er der brug for en multifunktionel tilgang til
indsatsen i landbrugslandet.

Den melding var DJ ikke enig i og var derfor i dialog med
Justitsministeriet om deres beslutning. Resultatet blev,
at den praksis, der i årtier har fundet sted i forbindelse
med hundeprøver, hvor der nedlægges fugl, kan
fortsætte, men kun i jagtsæsonen.
DJ vil derfor fortsætter dialogen med ministeriet om
sagen, indtil det sikres, at et haglgevær kan anvendes
hele året i forbindelse med hundetræning.
BUEJÆGERNE FUSIONERER
I 2019 mødtes Foreningen Af Danske Buejægere (FADB)
og Danmarks Jægerforbund for at drøfte en fusion
mellem de to foreninger. På mødet blev det besluttet at
arbejde for en fusion, der skal samle buejægerne samt
styrke og sikre buejagten i Danmark.
Planen er, at udvalget i løbet af 2020 udarbejder et
forslag til ny organisation af buejægerne. Dette forslag
skal efterfølgende forelægges på FADB’s generalforsamling til vedtagelse, ligesom DJ’s hovedbestyrelse
skal godkende forslaget.
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Danmarks Jægerforbund
MEDLEMMER
Danmarks Jægerforbund har 89.876 aktive
medlemskaber. Hovedparten af medlemmerne er
medlemmer i en eller flere af de 854 jagtforeninger, der
findes landet over. De resterende er direkte medlemmer
i jægerforbundet. Tallet for antal medlemskaber opgøres
en gang årligt, senest pr. 1. oktober 2019.
LOKALE JAGTFORENINGER
Med 854 jagtforeninger landet over er der altid et lokalt
tilbud til jægerforbundets medlemmer.
Det er i de lokale jagtforeninger, at langt hovedparten af
de forskellige medlemsaktiviteter finder sted fra
hundetræning, skydning med hagl, riffel eller bue til
egentlige jagter og anden social samvær.
JÆGERRÅD
I 84 kommuner landet over er der etableret jægerråd,
der varetager de jagtpolitiske interesser i området.
Jægerrådene er repræsenteret i kommunernes grønne
råd, brugerråd m.v.
Jægerrådets formand vælges af medlemmerne på et
årligt møde (årsmødet), og de øvrige medlemmer
udpeges af de enkelte jagtforeninger i kommunen.

KREDSE
Jægerforbundet er inddelt i otte geografiske kredse.
Kredsene ledes af en bestyrelse, der som udgangspunkt
består af et medlem fra hvert jægerråd i kredsen.
Der er dog særlige regler for håndtering af antallet
af medlemmer af kredsbestyrelsen, hvis der er
flere end 12 eller færre end 10 jægerråd i kredsen.
Kredsbestyrelserne er blandt andet ansvarlige for
de forskellige aktiviteter i kredsen.
HOVEDBESTYRELSE
Den overordnede ledelse af DJ ligger hos hovedbestyrelsen, som vælges på kredsmøderne i de otte
kredse efter indstilling fra jægerrådene.
Formanden for hovedbestyrelsen vælges direkte på
repræsentantskabsmødet.
REPRÆSENTANTSKAB
Danmarks Jægerforbunds repræsentantskab består af 376
repræsentanter.
Repræsentantskabet består af hovedbestyrelsen,
kredsbestyrelserne, aktivitetsudvalgsformændene
og et antal delegerede fra de enkelte kredse baseret på
det antal medlemmer, de enkelte kredse har.

Antal medlemskaber pr. kreds, 2019
1.575
14.419

Antal jagtforeninger pr. kreds, 2019
23

89

11.589

117

61
125
15.207

7.114

107
7.757
117
13.954
215

16.300
Kreds 1
Kreds 4
Kreds 7

Kreds 2
Kreds 5
Kreds 8

Kreds 3
Kreds 6

Hertil kommer udenlandske og direkte medlemmer

Kreds 1
Kreds 4
Kreds 7

Kreds 2
Kreds 5
Kreds 8

Kreds 3
Kreds 6

DJ’s strategi 2017-2021
MISSION
Danmarks Jægerforbund er til for medlemmerne.
Missionen udtrykker populært sagt ”hvem vi er til
for og med hvad og hvorfor”.
Vi varetager interesser, formidler viden og yder service
for at give oplevelser, medvirke til bedre natur og
bevare retten til jagt.
VISION
Mest mulig jagt og natur.
Visionen er vores langsigtede mål, vores ledestjerne. Den
udtrykker, hvordan vi ønsker, at vores verden ser ud. Vi
siger det ganske enkelt, så det er til at huske og forstå.

I fundamentet finder vi vores vedtægter, mission,
natursyn samt den identitet, vi optræder med i
form af navn, logo mv.
Hertil kommer selvsagt de økonomiske rammer, vi
arbejder under. Alt er helt nødvendige og grundlæggende
ting at stå på.
Her imellem er de fire strategiområder så placeret.
Områder, som hver især rummer en række initiativer,
der alle har til formål at realisere målene.
Denne virkeliggørelse sker gennem projektarbejde,
uddannelsesaktiviteter og brug af vores indflydelse
alle de steder, hvor det er nødvendigt.

DEN STRATEGISKE JAGTHYTTE
DJ’s strategi og dennes sammenhæng til en række andre
forudsætninger og rammer kan illustreres som en
jagthytte. Øverst som tag har vi det lange mål, vores
vision, som alle initiativer rettes ind imod.

DEN STRATEGISKE JAGTHYTTE

DJ’s strategi 2017-2021
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Meningsfyldte medlemskaber
MEDLEMMER I FOKUS
Pr. 1. oktober 2019 er der i jægerforbundets medlemssystem registeret 89.876 medlemskaber fordelt på 14
forskellige medlemskategorier. Langt hovedparten af
jægerforbundets medlemmer er samtidig medlem i en
eller flere af de 854 lokale jagtforeninger, der findes
landet over.

De tre områder afspejles i prioriteringen af indsatserne i
administrationen, hvor både det jagtfaglige, det
jagtpolitiske arbejde samt arbejdet med DJ’s medier
udgør en væsentlig del af aktiviteterne i
administrationen.

Det er i jagtforeningerne, jægernes fællesskab plejes;
man dygtiggør sig, træner hund og går på jagt.
Jagtforeningerne er derfor en vigtig grundsten i at skabe
meningsfyldte medlemskaber, for fælles for alle
medlemmer er forventningen om at få noget for sit
medlemskontingent.
At skabe og vedligeholde meningsfyldte medlemskaber
kræver indsatser fra flere sider.
Igen i 2019 have DJ’s medlemmer en god mulighed for at
komme med bud på, hvad der skal til, for at de bliver
endnu mere tilfredse med deres medlemskab, da årets
medlemsundersøgelse blev gennemført. 8.860
medlemmer valgte at gennemføre hele eller en del af
undersøgelsen ud af 37.220 adspurgte.
De tre vigtigste grunde til at fastholde medlemskabet er:
•
•
•

NYE MEDLEMMER
Rekrutteringen af nye medlemmer er et vigtigt
indsatsområde, hvorfor der kontinuerligt arbejdes med
at udvikle og udbrede nye tiltag til de forskelle grupper
af potentielle medlemmer.
Til både jagttegnskursister og nye medlemmer er der
udarbejdet nyt rekrutteringsmateriale. Til kursisterne er
det typisk jagttegnsunderviserne, der bestiller
materialerne, uddeler disse og sikrer indmeldelse af
kursisterne, mens materialer til andre potentielle
medlemmer er tilgængelige i DJ’s webshop og kan
bestilles af alle jagtforeninger mv.
Online er der arbejdet med nye muligheder for
indmeldelse, og ud over de sædvanlige kanaler som mail,
telefon og web er det nu også muligt at indmelde via
SMS, hvor det nye medlem blot skal sende en sms til 1919
med teksten ’blivmedlem’, lav et mellemrum og indtaste
navn og telefonnummer, så vil Medlemsservice klare det
nødvendige.

DJ’s udførelse af samfundsmæssige opgaver
DJ’s magasin Jæger
DJ’s politiske indsatser.

Aldersfordeling DJ’s medlemmer, 1. oktober 2019
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APPEN JÆGER
Medlemsundersøgelsen afdække hvert år ønsker til nye
udviklingstiltag. Den seneste indsats er appen Jæger, der
indeholder funktioner, der understøtter jægernes behov
for specialviden og konkrete værktøjer.

Appen indeholder nu følgende funktioner:
• Min profil – adgang til Min side, medlemskort samt en
oversigt over aktiviteter i egne foreninger.
• Jagttider – både generelle og lokale via GPS.
• Jagtjournal med mulighed for indberetning af
vildtudbytte.
• Markedspladsen – køb og salg af brugt jagtgrej fra
jæger til jæger.
• Jagthorn – se noder og hør signaler.
• Magasiner – online udgaver af magasinerne Jæger og
Medlemsbladet.
• Vejr/sol – sol op og ned, vindretning og vindstyrke via
GPS.
• Schweiss-registeret.
• Nyheder – seneste nyt fra DJ.
• Artsleksikon – viden om vildtarterne.
• Videoer – gå på opdagelse og se alt om jagt og
jægerhåndværk.
• Kalender – aktiviteter i de lokale jagtforeninger.
• Skydebaner – søg en skydebane.
• Bliv medlem – mulighed for at blive medlem af DJ.

Første version blev lanceret i maj 2018 med den primære
funktion at give medlemmer mulighed for at læse Jæger
online. Medlemmerne fik også mulighed for at logge sig
ind på Min side, hvor det er muligt at se ens
medlemskort samt hvilke personoplysninger, der er
registreret i jægerforbundets medlemssystem.
Efterfølgende er der bygger mere indhold i appen.
Konceptet er dog stadig det samme. Alle jægere kan
tilgå en del af indholdet, men ønsker man adgang til alle
funktioner, skal man være medlem.
Appen kan hentes gratis i både Google Play og App store.

Hvad er vigtigt for, at man fastholder sit medlemskab?
DJ's medlemsrabatter

37%

DJ's rådgivning via telefon eller mail inden for jagt, natur mv.

50%

DJ's medlemsnet

54%

DJ's app Jæger

57%

DJ's understøtning af den frivillige arbejde

61%

DJ's internationale arbejde

61%

DJ's kurser

61%

DJ's rådgivning til skydebaner

62%

DJ's aktiviteter på forbunds- eller kredsniveau

64%

DJ's juridiske rådgivning til medlemmer og jagtforeninger

65%

DJ's understøtning af Grønne råd og Friluftsrådet

68%

DJ's hjemmeside

68%

DJ's aktiviteter på jagtforeningsniveau

71%

DJ's indsat inden for anvendt vildtforskning

75%

DJ's politiske arbejde

76%

DJ's magasin Jæger

78%

DJ's udførelse af samfundsmæssige opgaver

84%
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Figuren viser andelen af medlemmer, der har svaret ‘Meget vigtig’ eller ‘Vigtig’ til spørgsmålet om, hvor vigtigt nedenstående er, for
at man fastholder sit medlemskab. Kilde DJ’s medlemsundersøgelse 2019
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Stærk og frivillig organisation
I 2019 har der været fokus på udvikling af flere tiltag,
der kommer organisationen til gode på kort og lang sigt.

I whistleblowerordningen er det muligt at anmelde
mistanke og bekymring inden for følgende hovedgrupper:

STRUKTUREN UNDER LUP
Under det strategiske fokusområde ”Stærk og frivillig
organisation” lyder et af målene: ”At udarbejde en
analyse af den nuværende valgte organisationsstruktur
(jægerråd, kredse, hovedbestyrelse og repræsentantskab), foreslå eventuelle forbedringer og gennemføre
disse.”

•
•
•
•

Økonomisk kriminalitet.
Ulovligheder begået af personer på ledende poster.
Alvorlige former for diskrimination, herunder mobning
og krænkelser.
Alvorlige brud på arbejdssikkerhed, herunder
Arbejdstilsynets retningslinjer.

Anmeldelse sker via www.jaegerforbundet.dk.
Whistleblowerordningen håndteres af PWC, og
anmeldelser kommer først til jægerforbundets kendskab
efter en forudgående behandling og vurdering hos PWC.

Med udgangspunkt i det mål har først et ad hoc-nedsat
strukturudvalg og efterfølgende DJ’s hovedbestyrelse
afleveret hvert deres bud på en revitalisering af
organisationens struktur. Hovedbestyrelsen har
udarbejdet sit oplæg med udgangspunkt i de mål, der er
sat for strukturarbejdet samt alt den viden, der er
genereret og indsamlet undervejs i processen.

JURIDISK HJÆLP
Repræsentantskabet besluttede i juni 2019 at pålægge
DJ’s hovedbestyrelse at definere en politik for, hvordan
DJ fremover kan yde juridisk og eventuelt økonomisk
støtte til jagtforeningsbestyrelser, der indstævnes eller
på anden måde udsættes for udefrakommende forhold,
der måtte kræve ekstern juridisk bistand.

Hovedbestyrelsens oplæg er i vinteren 2019 sat til
drøftelse i organisationen, hvorefter det vil blive
konkretiseret i en tidslinje og en principskitse, der
fremlægges på repræsentantskabsmødet i 2020. Først
når der er enighed om de overordnede rammer, vil
arbejdet med nye vedtægter, en konkrete økonomimodel
osv. blive igangsat.

Hovedbestyrelsen godkendte den 28. november en politik
og proces på området. Politikken tager udgangspunkt i
den praksis, vi har i dag, hvor medlemmer og
jagtforeninger, der ønsker juridisk bistand, tilbydes en
række ydelser fra administrationen uden beregning.
Disse er nærmere beskrevet i politikken. Endvidere
beskriver politikken processen for hovedbestyrelsens
stillingtagen til, om en sag er principiel og i givet fald,
om der kan ydes tilskud til ekstern juridisk bistand og
vilkår herfor.

WHISTLEBLOWERORDNING
I efteråret 2019 blev der etableret en whistleblowerordning med det formål at give ansatte, tillidsfolk,
medlemmer, kursister, leverandører, annoncører,
samarbejdspartnere og andre eksterne personer
mulighed for at anmelde mistanke og bekymring om
uretmæssig adfærd eller grove overtrædelser af
lovgivning eller retningslinjer udstedt af Danmarks
Jægerforbund.

Antal aktiviteter i alt 2019
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Trofæopmåling
Trofæopmålingen er også i 2019 gået planmæssigt. Der
har været lidt færre opmålingsdage, men der har været
nogenlunde det samme antal opmålinger i forhold til
2018. Trofækvaliteten på de danske råbukke ligger på et
stabilt niveau med et stort antal medaljebukke herunder
12 guldbukke.

JAGTFAGLIGE AKTIVITETER
Skydning - riffel, flugt og bue
I 2019 var skydeaktiviteterne godt besøgt, og der blev
afholdt forbundsmesterskaber med god deltagelse.
Igen i år kunne deltagerne til forbundsmesterskaber i
jagtskydning deltage i Jægerrækken, hvor det eneste
krav er, at man har skudt en kvalifikationsskydning.
Ideen med Jægerrækken er at give alle deltagere på
kvalifikationsskydningerne muligheden for at deltage i
forbundsmesterskabet, der samler ca. 800 skytter.

Internationalt arbejder vi stadig med at påvirke tingene i
CIC, hvor vi bl.a. har fået korrigeret og præciseret
reglerne i den nye manual på flere punkter, hvilket gør
det endnu nemmere at opmåle de traditionelle trofæer
uden fejlfortolkninger.

I 2019 afholdt vi i samarbejde med Brahetrolleborg Game
Fair FM i Jagtbue, det var en stor succes.

Jagthund
Jagthundeområdet nyder stadigt stigende fokus især
inden for uddannelse og vidensdeling, og 2019 bød på en
del nye tiltag.

Jagtsti
Forbundsmesterskabet i Natur- og Jagtsti blev afholdt i
forbindelse med Brahetrolleborg Game Fair, og også her
var der god opbakning blandt deltagerne. Denne
udfordrende disciplin har ellers i en årrække haft svært
ved at tiltrække deltagere, men ikke mere. 42 jægere
tilmeldte sig FM 2019, hvilket - med et max på 50
deltagere - var så godt som fuldt hus. Blandt de
tilmeldte var en flok nye deltagere, som fordelte sig i de
tre rækker: 7 stillede op under ‘elite’, 27 under ‘jæger’
og 8 under ‘nyjæger’.

Danmarks Jægerforbund (DJ) og Fællesrepræsentationen
for specialklubber for stående jagthunde i Danmark (FJD)
samlede de stående hunde i en ny organisation med
navnet Stående Jagthunde i Danmark (SJD). Det trådte i
kraft den 1. januar 2020. SJD har til formål at udvikle, at
forenkle, at smidiggøre og billiggøre driften af
prøvesystemet samt sætte medlemmerne i fokus.

Hovedpræmien var den samme som de forgangne år – en
hjortejagt i Polen inkl. 4,99 kg hjort. Hovedpræmien
blev uddelt som lodtrækning blandt alle deltagere.
Mesterskabet var godt planlagt og gennemført af det
utrættelige mesterskabsudvalg.

For at sætte endnu mere fart og fokus på
opkvalificeringen af jagthundeinstruktører, samt
vidensdeling og erfaringsudveksling imellem
foreningerne, har DJ oprettet syv forbundsinstruktørstillinger.

Frivillig jagtprøve
De frivillige jagtprøver koordineres af et solidt netværk i
kredsene, hvor jagtforeninger, skydebaner og
jagttegnskursuslærere arbejder tæt sammen om at
forberede aspiranterne til jagtprøven. I 2019 var der
omkring 1.500 deltagere ved den frivillige jagtprøve.
Aktivitetens deltagerantal er faldende, hvilket
sandsynligvis skyldes en ændret jagttegnskultur.

I 2020 vil forbundsinstruktørerne få en vigtig rolle i at
skabe mere nærvær og fleksible uddannelsesløsninger
– med lokal forankring. Generelt vil jagthundeuddannelserne blive gjort mere synlige og enklere for
medlemmerne at forholde sig til, ligesom nye
uddannelser vil se dagens lys.
DJ’s hovedbestyrelse har truffet en beslutning om at
støtte 6-7 gravcentre økonomisk. På den baggrund er der
igangsat et arbejde med at planlægge og gennemføre en
speciel overbygning på jagthundeinstruktøruddannelsen,
der blandt andet omhandler træning af gravsøgende
hunde på mekanisk ræv.

For at skaffe flere deltagere kan både kredse,
jagtforeninger og administrationen med fordel
igangsætte initiativer for at styrke samarbejdet og
netværket til jagttegnskursuslærerne.

Deltager antal pr. aktivitet 2019
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Jagthorn
Herregården Lundbæk ved Nibe lagde den 25. maj 2019
rammer til for godt 250 glade jagthornsblæsere, da Nibe
Blæserne igen var fantastiske værter for Danmarks
Jægerforbunds forbundsmesterskab. Nibe Blæserne stod
sidst for mesterskabet i 2013, og det er tydeligt, at de
ved, hvad de har med at gøre.
Skydebaneindsats
I 2019 har vi haft travlt med at servicere de ca. 200
skydebaner, som drives af vores jagtforeninger.
Foreningerne modtager gratis hjælp fra DJ til at opnå ny
miljøgodkendelse af deres skydebaner. For at sikre en
forventningsafstemning mellem skydebanen og DJ bliver
der forud for rådgivningen indgået en samarbejdsaftale,
hvoraf det fremgår, hvilke forventninger der er til
samarbejdet. Forudsætningen for, at DJ yder gratis
rådgivning, er, at samarbejdsaftalen er underskrevet af
parterne.
I 2019 blev vi igen bekræftet i, at det er vigtigt for et
godt resultat, at vi hurtigt kommer med i processen
omkring ansøgning om miljøgodkendelse – så hermed en
opfordring til skydebanerne om at kontakte os så tidligt i
processen som muligt!
BLIV NATURLIGVIS
Bliv NaturligVis har modtaget refinansiering i perioden
2019-2022. I forbindelse med den nye projektperiode er
projektets målgruppe blevet udvidet, så projektet nu
også henvender sig til landets dagtilbud. Der arbejdes på
at udvikle forskellige inspirationsmaterialer målrettet
dagtilbud, samt nyt undervisningsmateriale målrettet
grundskolen.
Bliv NaturligVis er blevet et projekt, der er forankret i
hele landet. Alle vores naturformidlere og netværksledere løfter opgaven med at få børn ud i naturen på
frivillig basis, de er engagerede og elsker at komme ud
på skoler, i daginstitutioner og fritidstilbud, for at vise
og fortælle om deres passion.
Dags dato har vi 140 frivillige formidlere tilknyttet Bliv
NaturligVis. Ud af disse er 13 netværksledere, der
fungerer som koordinatorer for formidlerne ude lokalt.
Derudover har tre jagt- og lystfiskerforeninger sagt ja til
at være tilknyttet Bliv NaturligVis. Der er afholdt ca. 600
arrangementer, hvor over 13.400 børn har haft en
oplevelse med en Bliv NaturligVis-formidler. Der er i
gennemsnit afholdt fem arrangementer pr. formidler.
Projektet udføres i tæt samarbejde med Danmarks
Sportsfiskerforbund og med støtte fra Nordea-fonden.

UDDANNELSE
Det er vigtigt for jagtens fremtid, at jægernes viden,
image og uddannelsesniveau er i orden. Dette kan kun
sikres, hvis jægere på alle niveauer tilbydes gode
muligheder for grund- og efteruddannelse.
Rundt om i landet afholdes et væld af uddannelsesaktiviteter og kurser, som Rådgivning & Uddannelse
understøtter. Mere end 6.000 jægere har i 2019 benyttet
DJ’s mange kursustilbud. Omkring 80-90 % af de kurser,
som DJ gennemfører, afholdes ude lokalt i landet. De
resterende på Kalø i Jagtens Hus.
Af DJ’s medlemsundersøgelse 2019 fremgår følgende:
•
•
•
•
•
•
•
•

Generelt er der et stort ønske om mere
viden/uddannelse og opmærksomhed på vigtigheden
af, at jægerne uddannes.
Vi gør det rigtig godt, men skal have mere synlighed
omkring vores koncepter, og at vi afholder kurser i
alle kredse.
Vi får ikke markedsført vores uddannelsestilbud til
jagtforeninger i tilstrækkelig grad.
Der er et vakuum mellem jagttegnkurser og opsamling
i jagtforeninger for træning til skydeprøver, nyjægerjagt mv.
Ønske om billigere kurser.
Ønske om flere kurser på Sjælland.
Jagtforeningerne griber ikke mulighederne for lokal
uddannelse.
Mere uddannelse i jægerhåndværk; Vildtbehandling,
natur- og vildtpleje og særligt hundetræning og
skydning.

Miljøstyrelsen har i efteråret 2019 gennemført en
undersøgelse om blandt andet jægernes ønsker til
uddannelse, og den rapport udstikker to strategiske
retninger for efteruddannelse af jægere:
1.

2.

De allerede eksisterende frivillige
efteruddannelsestilbud i form af dygtiggørelse i
jægerhåndværk. Mere end 40 % af jægerne ønsker
denne type efteruddannelsestilbud.
Reelle kompetencegivende kurser. Den slags kurser
eksisterer i dag inden for vildthygiejne,
instruktøruddannelse, fjervildtopdræt og udsætning.

Ifølge undersøgelsen er der en interesse for kompetencegivende efteruddannelse, men dette ønske skal ses i
sammenhæng med, at mange jægere oplever at have
tilstrækkeligt med kompetencer. Derfor vil udviklingen
af denne niche for efteruddannelse kræve, at der opnås
en form for fordel ved at opnå kompetencen.

Lokale kurser i jagtforeninger
Et centralt punkt i at få indfriet behovet for lokal
uddannelse er kredsenes uddannelseskoordinatorer, som i
tæt samarbejde med Rådgivning & Uddannelse står klar
til fortsat at øge uddannelsesniveauet hos DJ’s
medlemsskare.
Behovet for lokal uddannelse kan kun indfries, hvis
jagtforeningernes ønsker tilgår uddannelseskoordinatorer
og/eller Rådgivning & Uddannelse, så det er uhyre
vigtigt, at vi alle i et presset frivillighedslandskab
hjælper hinanden med at få kursusønsker rettidigt ind i
systemet, så behovet kan indfries.
Økonomien
Uddannelsesindsatsen i Danmarks Jægerforbund
modtager tilskud fra Miljøstyrelsen via
jagttegnsmidlerne, og vi bidrager derved til, at jægernes
videns- og uddannelsesniveau højnes.
Finansieringen af DJ’s uddannelser sker således igennem
flere kanaler:
•
•
•

Jægerforbundets medlemskontingenter.
Tilskud fra Miljøstyrelsen via jagttegnsmidlerne.
Indtægter fra deltagerbetaling.

Tilskuddet fra Miljøstyrelsen til uddannelse er årligt
4.000.000 kr., og Danmarks Jægerforbund investerer
årligt ca. 2.500.000. kr. af medlemskontingenterne i
uddannelse af jægerne. Det svarer til en investering på
3 % af den årlige omsætning.
Vildtforvaltningsskolen
Vildtforvalteruddannelsen blev afviklet fra 18. februar til
15. november 2019. Der dimitterede 16 vildtforvaltere
heraf ni med baggrund i Herregaardsjægeruddannelsen
og seks med baggrund i andre naturressourcefag.
Herregaardsjægeruddannelsen afviklede det første af i
alt fire skoleforløb for den første generation på den
”nye” uddannelse. Forløbet begyndte den 21. oktober og
sluttede den 24. januar. 11 elever blev optaget og
gennemførte forløbet og er nu i gang med 1. års læretid
på uddannelsen. Vildtforvaltningsskolen planlægger og
varetager den teoretiske del af uddannelsen, samt
understøtter elevadministration og studievejledning. Vi
vil fortsat arbejde på at tilpasse uddannelsen i
samarbejde med Danske Herregaardsjægere.
Vildtforvaltningskursus i samarbejde med Københavns
Universitet, Skovskolen Jylland, Eldrupgård, blev afviklet
fra den 17. august til den 4. september. 20 studerende
deltog i kurset. Kurset blev afholdt dels på Eldrupgård,
dels i Jagtens Hus. Kurset indeholder ud over
klasseundervisning 12 ekskursionsdage.
Outdoor Ranger
I samarbejde med Højskolen på Kalø, leverer DJ
undervisning i jagt- og faunamæssige forhold til kurset
Outdoor Ranger. Eleverne består typisk af folk, som har
afsluttet en uddannelse, gymnasium eller lign. og afsøger
muligheder inden for natur- og udendørsaktiviteter.

UDVIKLING I JAGTTEGNSUNDERVISNING
OG -MATERIALER
Antallet af jagttegnsaspiranter er i 2019 vendt tilbage til
tidligere niveau. 3.826 personer bestod jagtprøven, og
2.615 bestod haglskydeprøven.
Omkring undervisningsmaterialer er der fortsat øget
konkurrencen på markedet. DJ mener, at det samlede
undervisningsmateriale, Jagttegn, er det eneste
komplette undervisningsmateriale på markedet, der
lever op til hensigten i bekendtgørelsen om jagttegn.
Formålet med ændringen af bekendtgørelsen var i sin tid
at sikre ”at jagttegnsindehavere har fornødent kendskab
til reglerne for udøvelse af jagt i Danmark, og at
jagttegnsindehavere har en grundlæggende forståelse for
og viden om natur- og vildtforvaltning …”, som det
fremgår af kapitel 2 i bekendtgørelsen.
Det er meget afgørende for fremtidens uddannelse af
jægere, at vi lever op til samfundets krav til jægerens
uddannelse. I DJ’s optik skal vi respektere lovens formål
og sørge for en helhedsuddannelse af de nye jægere.
Sikrer jagttegnsundervisningen ikke det, så er der risiko
for skærpede krav i jagtprøven. Det mener DJ ikke, der
er behov for.
NYJÆGER
Udvalget arbejder for at identificere de nye jægere i
medlemssystemet, så der kan skabes målrettet
kommunikation. Dette er især vigtigt, når
jagtforeningerne forventes at skabe rammer og tilbud til
sine sidste nye medlemmer.
Udvalget har inkorporeret fire hovedområder i deres
årshjul:
•
•
•
•

Frivillige jagtprøve
Erfa-møder for jagttegnskursuslærere
Nyjægerarrangementer
Nyjægerjagter

Frivillig jagtprøve og ERFA-møder samles under
overskriften ‘rekruttering’, da det især fokuserer på 1.
års-kursister. Nyjægerarrangementer og nyjægerjagter
er samlet under overskriften ‘fastholdelse’, da nyjægere
i 2.- og 3.-årsmedlemskab også kan deltage.
Et nært samarbejde med Forsvaret er etableret omkring
nyjægerjagter på Forsvarets arealer. Der er gennemført
en nyjægerjagt i 2019 som pilotprojekt for samarbejdet.
På baggrund af den megen positive feedback fra
nyjægerjagten, arbejdes der videre med Forsvaret om
evt. at udbrede mulighederne.
Antallet af kursistmedlemmer i DJ ligger på omkring
2.000 om året. Der er cirka 6.000 personer, som årligt
deltager i jagttegnsundervisning. Nyjægerudvalget peger
på nær og positiv kontakt til jagttegnskursuslærerne på
alle niveauer i organisationen for at øge antallet af
kursistmedlemmer.

Et flertal af eleverne har eller tager jagttegn i
forbindelse med det samlede forløb, som andrager et
semester. I 2019 har DJ’s engagement bestået i
undervisning af to hold á 18 dages varighed.
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DJ LEDERUDDANNELSE: LEDELSE AF FRIVILLIGE
Krumtappen i DJ er den store indsats, de mange frivillige
yder, og den indsats understøttes med blandt andet
uddannelse, herunder uddannelse i ledelse af frivillige.
Målet er at styrke uddannelsen af de mange frivillige
ledere og andre frivillige, der medvirker til, at DJ er en
velfungerende og stærk organisation.

Topscorer er ”Undervisers faglige kvalifikationer” med
4,7, ”Velforberedte undervisere” med 4,7, og sekretariat
med 4,7., hvilket er et flot resultat for vores kompetente
undervisere, som giver ud af deres faglighed og erfaring.
Fysiske rammer scorer også 4,7, hvilket er meget
tilfredsstillende. Den laveste score har ”Kendskab til
emnet” med 2,9, hvilket er naturligt, da kursisterne
netop kommer på modulet for at lære noget nyt.

Alle medlemmer med interesse for organisationsarbejdet
og ledelse af frivillige kan deltage, og det er gratis.
Uddannelsen består af flere moduler, hvor nogle er
frivillige, mens andre er obligatoriske.

Alt i alt et flot evalueringsresultat over hele linjen på
det skib, vi har sat i søen for at højne viden og
uddannelse for de mange frivillige, der arbejder med
ledelse af frivillige til gavn for medlemmer i Danmarks
Jægerforbund. Og ikke mindst en uhyre vigtig indsats for
at vi skal nå vores strategiske mål om en; Stærk og
frivillig organisation.

Uddannelsen blev lanceret i 2018 og på nuværende
tidspunkt er ca. 90 i gang med at gennemføre de mange
moduler, mens 50 er færdiguddannede. I 2019 blev der
gennemført 28 moduler på DJ Lederuddannelsen – ledelse
af frivillige.

- 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!
Udsagn fra DJ’s medlemsundersøgelse 2019.

Efter modulerne fik kursisterne tilsendt et elektronisk
evalueringsskema, hvor de kunne rate forskellige
områder fra 1-5. Tallet 1 er dårligt og 5 er bedst.

Samlet evaluering på gennemførte DJ Lederuddannelsesmoduler i 2019
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Kendskab og kommunikation
HOLDNING TIL JAGT
De danske jægere har en kontinuerlig opgave i at
forklare fascinationen for jagt til ikkejægerne. Det er
vigtigt, at der er størst mulig accept af jagten blandt den
danske befolkning, hvilket kan sikres gennem formidling
til særligt udvalgte målgrupper.
I efteråret 2019 gennemførte vi for andet år i træk en
analyse af befolkningens accept af jagten. Analysen
viser, at 80 % af den danske befolkning accepterer
jagten, og at der kun er en beskeden udvikling fra året
før. Den største modstand mod jagt ses blandt yngre
kvinder i storbyerne.
For at blive klogere på, hvordan det positive omdømme
forbedres i denne befolkningsgruppe, afholdt jæger- og
samfundsudvalget i 2019 et dialogmøde med Monica
Ritterband for at få input til mulige indsatser.
MÅLRETTET KOMMUNIKATION
Både ikkejægere, jægere og medlemmer er i målgruppen, når vi kommunikerer, og vi anvender en bred vifte
af platforme for at formidle vores budskaber.
Magasinet Jæger
Magasinet Jæger er landets største jagtmagasin med
143.000 læsere pr. måned ifølge Index Danmark/Gallup.
Jæger udkommer 11 gange om året, er på mindst 124
sider og trykkes i 2020 i 73.000 eksemplarer. Jæger
distribueres med Post Nord til medlemmer af Danmarks
Jægerforbund. Jæger er tilgængelig online efter login
via jægerforbundets medlemsnet samt i jægerforbundets
app.

Hver måned gøres et uddrag af Jæger tilgængelig på den
åbne del af jægerforbundets hjemmeside samt i appen
Jæger, hvor det kan læses af alle interesserede.
Hjemmesiden
Hjemmesiden www.jaegerforbundet.dk er målrettet de
danske jægeres behov for aktuel viden og nyheder om
alt, hvad der rører sig i jagtens verden. På hjemmesiden
formidler vi praktisk viden, jagtfortællinger mv. via
artikler, film, billeder og illustrationer.
Hjemmesiden er velbesøgt af danske jægere og
naturinteresserede. Alene i 2019 besøgte 744.645
brugere hjemmesiden, og der var over 4 millioner
sidevisninger.
Nyhedsmodulet på hjemmesiden opdateres stort set
dagligt, og nyhederne udsendes endvidere som
nyhedsbreve målrettet specifikke målgrupper, samt
distribueres via sociale medier og i appen Jæger.
Ud over de to hovedmedier – magasinet Jæger og
hjemmesiden – anvender vi en række online-baserede
medier til at formidle vores budskaber. Det er blandt
andet appen Jæger samt en række sociale medier.

I hvilken grad synes du, at det er acceptabelt, at der bliver gået på jagt i Danmark?
Slet ikke

5%

I mindre grad

12%

I nogen grad

35%

I høj grad

25%

I meget høj grad

20%

Ved ikke

4%
0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%
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Sociale medier
Afhængigt af budskaberne anvender vi følgende sociale
medier:
•
•

•
•
•

Facebook, hvor vi deler nyheder til en bred
målgruppe af jægere.
Instagram, hvor vi deler billeder og stories til en
yngre målgruppe. Det er primært stemningsfulde
billeder og film fra aktiviteter og events. Vi anvender
#jægerne.
Twitter, hvor vi deler indhold målrettet politikere og
pressen.
LinkedIn, hvor vi deler jobopslag samt indhold
målrettet erhvervslivet.
YouTube, som vi både bruger som en
opbevaringskanal til vores mange videoer, da vi
derved understøtter vores søgeordsoptimering, og
som et egentligt medie målrettet de unge jægere,
der søger en stor del af deres viden via film.

Flere af debatterne blev endvidere livestreamet på DJ’s
Facebook-side samt efterfølgende gjort tilgængelige på
DJ’s Youtube-kanal.
MESSER OG UDSTILLINGER
Landet over deltager jægerforbundets gode lokale
kræfter i en lang række messer, udstillinger, dyrskuer
mv. Alle bidrager de med god profilering af jagten,
jægerne og jægerforbundet over for ‘Hr. og Fru
Danmark”.
En af de største årlige begivenheder er Roskilde Dyrskue,
hvor der var hele 113.027 besøgende i 2019. DJ’s stand
var dyrskuets største, og 162 frivillige – fortrinsvis DJmedlemmer fra Kreds 6 og 7 – arbejdede hårdt for igen
at skabe et godt arrangement.

NATURMØDET 2019
På Naturmødet 2019 i Hirtshals fik jægerforbundet igen
sat solide aftryk på en række debatter, der har fyldt
danske medier i årets løb.

DM I VILDT MAD
Vildt som spise er en god måde at forklare jagt for ikkejægere, og det var formålet, da der blev afholdt DM i
Vildt mad på Det Grønne Museum en regnvåd lørdag i
november 2019. Bag arrangementet stod Vildt
Gastronomi sammen med Det Grønne Museum og
Danmarks Jægerforbund.

DJ’s telt var omdrejningspunktet for dialogskabende
debatter, aktiviteter for både børn og voksne samt
velduftende og –smagende langtidsstegt vildt som de
store trækplastre.

Efter en flot parade med jagthornsblæsning gik de
professionelle kokke i gang med konkurrencen, mens
publikum kunne underholde sig med aktiviteter for både
voksne og børn.

Ud over at skabe debat og dialog dannede Naturmødet
grobund for en række artikler i landsdækkende og
regionale medier, SOME-opslag, Youtube-film mv.

DJ OG FN’S VERDENSMÅL
I 2019 udgav DJ en publikation med en række bud på,
hvordan vi som jægere og/eller jagtorganisation
udviser samfundsansvar og bidrager til at opfylde FN’s
verdensmål.
Publikationen kan læses her:
https://www.jaegerforbundet.dk/om-dj/djmedier/nyhedsarkiv/2019/jagten-pa-fn-s-verdensmal/
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Bæredygtig jagt og natur
Danmarks Jægerforbunds arbejde for mest muligt jagt og natur sker på
en lang række områder.
UDVALGTE PROJEKTER
RÅVILDTFORVALTNING
De seneste års fald i råvildtudbyttet fortsætter og er nu
stærkt på vej mod 90.000. Jægerforbundet får mange
henvendelser fra forskellige egne af landet, hvor man
oplever, at råvildtbestandene er markant nedadgående.

Forvaltningens ramme er fortsat en overordnet national
jagttidsramme, inden for hvilken de regionale hjortevildtgrupper kan indplacere lokale jagttider. Der er
således forvaltningsmæssigt tale om status quo, idet den
gældende jagttidsbekendtgørelse allerede opererer med
15 lokale jagttider.

Det detailindberettede vildtudbytte viser, at der i alle
kommuner er en meget stor andel af bukke i udbyttet.
Hvis afskydning ikke stiger parallelt med den tilvækst,
som hundyrandelen genererer, vil der over tid kunne
opbygges meget tætte råvildtbestande. Overskrides
leveområdets jagtlige bæreevne, vil dyrene blive i
dårligere kondition og få færre lam.

REGULERING AF INVASIVE ARTER
En fortsat stigning i bestanden af mårhunde og fokus på
Danmarks forpligtigelser i forhold til arter, som
indeholdes af EU’s liste over invasive arter, har medført
en ændring i Miljøstyrelsens tilgang til indsatsen. DJ’s
kontraktmæssige leverancer ændrede derfor karakter og
koncentrerer sig derfor om formidlingsindsats til jægere
generelt, administration af udstyr til udlån og håndtering
af borgerhenvendelser.

Processen er en helt naturlig tæthedsafhængig
regulering, som har til formål at tilpasse bestanden til de
tilgængelige ressourcer. I perioden, hvor tætheden
nærmer sig eller overskrider bæreevnen, er bestanden
mere sårbar og modtagelig for sygdomme og parasitter.
Hermed kan banen være kridtet op i forhold til det
fynske ”syndrom”. Symptomerne, der er rapporteret
rundt om i landet, minder da også i mistænkelig grad om
dyr, der dør af tæthedsrelaterede sygdomme.
På Fyn er bestanden nu reduceret med 2/3-dele og stadig
ikke begyndt at vokse, som teorien om tæthedsafhængig
regulering ellers ville forudsige.
Jægerforbundets fremadrettede anbefaling er, at
afskydningen skal fokusere på at sikre en sund bestand.
Desuden fraråder Jægerforbundet fodring af råvildt.
RÅVILDTUNDERSØGELSER
På baggrund af, at udbyttet af råvildt på Fyn stadig er
faldende 16 år efter, at bestanden blev halveret af
”råvildtsygen”, undersøges bl.a. bestandens
reproduktionsevne og anatomiske forandringer i
fordøjelsessystemet i forhold til fødekvalitet og fodring.

Formidling til jægere sker i form af informationsmøder
og kurser i regulering af invasive rovpattedyr.
Naturstyrelsens engagement koncentrerer sig nu
udelukkende om NST-arealer, større ejendomme og
håndtering af GPS-mærkede mårhunde. Miljøstyrelsen
bærer den overordnede projektledelse af indsatsen.
TRÆKVILDTINDSATS
Allerede i oktober 2018 blev de første skridt taget til
oprettelsen af et nordvesteuropæisk netværk af
trækvildtjægere, og i løbet af 2019 er netværket blevet
en realitet. Netværket har fået navnet Waterfowlers’
Network og er centreret omkring jagtorganisationerne i
Finland, Sverige, Danmark, Tyskland, Holland, England og
Irland. Sammen har organisationerne oprettet en
sekretærfunktion, som i første omgang er finansieret for
en toårig periode og varetages af Danmarks
Jægerforbunds trækvildtkonsulent.
Det er tanken, at netværket i de kommende år skal
engageres i projekter og vidensindsamling på tværs af
grænserne, så indsatsen for trækvildtet kan målrettes de
steder, hvor den har størst effekt.

En bevilling fra jagttegnsmidlerne gør det mulighed at se
nærmere på forholdene i samarbejde med Københavns
Universitet. Siden undersøgelsen blev igangsat, har vi
indsamlet prøver på Fyn, i Nordjylland, på Bornholm og
på Samsø efter en markant reduktion af råvildtbestanden
her.

De senere års fokus på internationalt samarbejde om
især gæs og dykænder fortsætter. Aarhus Universitet og
DJ’s projektsamarbejde med fokus på fløjlsand og havlit
udmundede i en rapport, som udkom i oktober 2019, men
arbejdet med de to arter fortsættes også i 2020.

DÅVILDT
Dåvildtet forekommer nu over hele landet og overgår
ifølge opgørelser fra de regionale hjortevildtgrupper
kronvildtet antalsmæssigt. Det betyder, at nogle af de
udfordringer, som længe har været kendt ved
kronvildtet, nu også melder sig hos dåvildtet på lokal
skala.

Besøg
WATERFOWLERS’
NETWORK her:
https://www.waterfowlersnetwork.com/
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MARKVILDTINDSATS
Danmarks Jægerforbunds markvildtindsats havde pr.
1/12-2019 63 markvildtlav med et samlet deltagerareal
på ca. 72.500 ha, fordelt på ca. 1.000 deltagere.
Markvildtlavene har pr. 1. november 2019 planlagt:

Miljøstyrelsen har i foråret 2020 valgt at sende
markvildtindsatsen, som skal løbe fra juli 2020 til
udgangen af 2023, i udbud med en halveret
budgetramme. DJ vil byde på opgaven, og vi håber at
kunne videreføre den frivillige indsats, som ellers er i
fare for at gå tabt.

Linjeformet tiltag

Tælleområderne har pr. 1. november 2019 indberettet:

Etablering:

1.900 km.

Pleje:

1.275 km.

Art

Antal

Agerhøne

183 stk.

Agerhøne flok

1684 individer

Agerhøne par

890 stk.

Dåvildt

311 stk.

Med en forventet udførselsprocent på 70 %.

Fasan

706 stk.

Markvildtlavene har pr. 1. november 2019 fået rådgivning
om bevarelse af 3.800 km linjeformet tiltag og 6.600 ha.
fladetiltag. Linjeformede tiltag er f.eks. vildtstriber,
insektvolde, tætslåede græsspor og markbræmmer med
flerårig vegetation. Fladetiltag er f.eks. blomsterbrak,
afgræsning, beplantning og vandhuller.
Indsatsen har desuden leveret et omfattende datamateriale, der dokumenterer og leverer landsdækkende
viden om forekomsten af harer og agerhøns og udvikling
af bestandene.

Fasan flok

123 individer

Grævling

25 stk.

Hare

18524 stk.

Huskat

1556 stk.

Husmår

89 stk.

Ilder

9 stk.

Kanin

128 stk.

Kronvildt

3656 stk.

Mink

1 stk.

Mårhund

21 stk.

Ræv

1008 stk.

Råvildt

7393 stk.

Skovmår

2 stk.

Vagtel

7 stk.

Fladetiltag
Etablering:

1.800 ha.

Pleje:

1.850 ha.

Sideløbende med den rådgivning, som gives til deltagerne
i markvildtlavene, ydes der også en indsats i forhold til
at kommunikere om markvildt og naturen i
landbrugslandet i Nyhedsbrevet ”Nyt om markvildt” og i
månedlige bidrag i magasinet Jæger.
Markvildtindsatsen har været finansieret af midler fra
Miljøstyrelsen via jagttegnsmidlerne og bidrag fra DJ.
Desværre har Miljøstyrelsen valgt ikke at forlænge den
hidtidige markvildtindsats, som løb frem til og med 2019.
Det har betydet, at DJ desværre har måttet opsige fire
medarbejdere tilknyttet markvildtindsatsen pga.
manglende finansiering.

DJ’s administration
DJ’s mange aktiviteter supporteres af en administrativ
organisation på 57 ansatte.

POLITIK & KOMMUNIKATION
Afdelingen arbejder med jægerforbundets egne medier
herunder magasinet Jæger.

Administrationen er organiseret i fire afdelinger:
DIREKTION
Direktionen varetager den daglige øverste ledelse.
RÅDGIVNING & UDDANNELSE
Afdelingen arbejder med vildtforvaltning, vildtbiologisk
og jagtfaglig ekspertise samt jagtrelaterede aktiviteter.
Afdelingen planlægger og udfører aktiviteter vedrørende
jagtfaglige kurser og uddannelse, våben, skydning, hunde
og vildt som råvarer.
MEDLEMSSERVICE & INTERN SERVICE
Afdelingen har ansvar for økonomi og IT, medlemsservice
og facility.

Afdelingen varetager jægerforbundets kontakt med
eksterne medier.
Afdelingen varetager jægerforbundets jagtpolitiske
interesser samt sikrer en stærk bagvedliggende
organisation.
JAGTENS HUS SOM ARBEJDSPLADS
DJ’s administration har til huse i Jagtens Hus lige uden
for Rønde.
Jagtens Hus er en populær arbejdsplads. Det ses i den
årlige måling af medarbejdertilfredsheden, der i 2019
viste, at 76 % af alle ansatte var tilfredse.

Medarbejdernes tilfredshed i procent
100
80
60
40
20
0
2016

2017
Tilfreds

2018
Neutral

2019

Utilfreds

Hvad medarbejderne blandt andet udtrykker, at de er glade for i hverdagen i Jagtens Hus
Gode kollegaer  Mulighed for at gøre en forskel  Fleksible arbejdstider  Ligeværdighed  Frihed under ansvar  Åben
og glad omgangsform  Samarbejde med organisationen  Engagerede kollegaer  Frihed under ansvar  Åben og glad
omgangsform  Chef og ledergruppe  Tilfredse medlemmer  Fleksibilitet i forhold til arbejdstid og arbejdssted 
Fysiske og elektroniske arbejdsforhold  Stor frihed i mit arbejde  Mange udfordringer i arbejdet  Jagtens Hus giver
gode rammer for arbejdet  Fantastisk opbakning fra chef  Gode grin i hverdagen  Stor faglig udvikling  morgenmad
og masser af kage  Acceptable lønforhold  Meningsfyldt og målbart arbejde  Spændende og meget varierende
arbejdsopgaver  Mulighed for at flekse og arbejde hjemme  Inspirerende omgivelser ved Jagtens Hus  Udvisning af stor
tillid og uddelegering af ansvar ved løsning af arbejdsopgaver  De sociale arrangementer  Naturen omkring Jagtens Hus
 Muligheden for at kombinere arbejde og passion  Vores arrangementer internt og eksternt.
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DJ’s indtægter og udgifter
8%
10%

HER KOMMER PENGENE FRA
Kontingenter
Tilskud fra fonde og ministerier

22%

Øvrige indtægter
Annonceindtægter

60%

DET BLIVER PENGENE BRUGT TIL
KOMMUNIKATION
• Magasinet Jæger
• Hjemmeside og app
• Sociale medier
• Naturformidling
• Presse og PR

POLITIK
• Politisk interessevaretagelse
• Jagtlovgivning
• Lobbyarbejde nationalt og internationalt

RÅDGIVNING OG UDDANNELSE
• Afholdelse af kurser i skydning, hunde, vildthåndtering mv.
• Rådgivning om jagt, våben, skydning og hunde
• Uddannelse af instruktører og vildtforvaltere
• Jagttegnsuddannelse
• Afholdelse af prøver
• Faglig understøttelse af det politiske
arbejde i Vildtforvaltningsrådet
• Markvildtindsatsen
• Hjortevildtindsatsen
• Trækvildtindsatsen
• Forskningsprojekter

ADMINISTRATION
• Direktion
• Økonomistyring
• IT
• HR

STØTTE TIL ORGANISATIONEN
• Support til jagtforeninger, jægerråd,
kredse, udvalg og hovedbestyrelse
• Skydebanesupport
• Juridisk bistand
• Tilskudsordninger
• Medlemsadministration og –support
• Kontingentopkrævning

Tak for bidrag til…

Finansiering
ØKONOMI
Danmarks Jægerforbunds indtægter på i alt ca. 80 mio.
kr. hviler på flere ben. I 2019 udgjorde
kontingentindtægter 62 %, tilskud 22 % og øvrige
indtægter 9 %, heraf annonceindtægter på 7 %. Man kan
med andre ord sige, at for hver krone, medlemmerne
bidrager med, får de næsten for to kroner tilbage i
ydelser.

Jægerforbundets administration hører til i Jagtens Hus
ved Rønde lidt udenfor Aarhus. Her findes vores
hovedkontor, videncenter, undervisningssted og
formidlingsfacilitet over for offentligheden.

Pr. 1.10.2019 har DJ 89.876 medlemskaber. Det er et
fald på 0,3 promille i forhold til årets før, hvilket svarer
til en nedgang på 26 medlemskaber. En positiv udvikling i
antallet af ekstraordinære og direkte medlemmer samt
kursistmedlemmer mere end opvejer nedgangen i særligt
gruppen af senior- og æresmedlemmer.

Egenkapitalen udgjorde ultimo 2019 48 mio. kr. mod 46
mio. kr. året før ud af en samlet balance på 62 mio. kr.

2019 har således været endnu et år med nogenlunde
status quo på medlemstallet. Tak til alle medlemmer for
støtten og tilliden.
Der skal lyde en stor tak til betænksomme sponsorer af
især projekter, samt til de mange annoncører i vores
medier.
Indtægterne har under ét udvist et fald på ca. 1 mio. kr.,
men korrigeres der for den ekstraordinære arv,
jægerforbundet modtog i 2018, har der i stedet været
tale om en stigning på næsten 1 mio. kr.
Da der er tale om en vidensorganisation, udgør
omkostninger til medarbejdere den største del af
budgettet nemlig ca. 44 %.
Øvrige væsentlige omkostningsarter er produktion og
landsdækkende distribution af månedsmagasinet Jæger,
hjemmeside, app, it, møde- og rejseomkostninger og
ejendom.

Herudover huser bygningerne sekretariat for
organisationerne Jægernes Naturfond, Nordisk
Jægersamvirke og foreningen ”Vildt Gastronomi”.

FORVENTNINGER TIL ÅR 2020
Forventninger til fremtiden
Regnskabsåret 2020 vil atter blive påvirket af strategiens
handlingsplaner, som vil afføde en række initiativer til
gavn og glæde for jagtens og naturens sag i Danmark.
Da Covid-19 har ramt Danmark efter regnskabsaflæggelsen, så er budgettet behæftet med betydelig
usikkerhed, specielt inden for forventede indtægter.
Medlemsantallet forventes at være under pres. Dog skal
det siges, at størsteparten af de forventede kontingenter
blev indbetalt i januar før krisen.
Vores annoncører er trængte, hvilket vil give færre
annonceindtægter, ligesom vores eksterne tilskud til
projekter kan også blive ramt i mindre grad, da visse
leverancer kan blive udskudt.
Sidst kan nævnes de finansielle poster, hvor vi nok skal
forvente et urealiseret tab, som tingene ser ud. For at
afbøde en del af udfordringerne, så er ledelsen i positive
forhandlinger om løntilbageholdenhed for de ansatte, så
samlet set forventer vi ikke at blive ramt alt for hårdt.

Der budgetteres med et overskud på 0,5 mio. kr. hvert
år. For 2019 blev nettoresultatet på 2,2 mio. kr., hvilket
betragtes som værende tilfredsstillende.
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DANMARKS JÆGERFORBUND
Molsvej 34
8410 Rønde
Telefon 88 88 75 00
E-mail post@jaegerne.dk

FACEBOOK
www.facebook.com/jaegerforbundet
TWITTER
@jaegerne
LINKEDIN
www.linkedin.com/company/danmarks-jaegerforbund/
INSTAGRAM
#jaegerne
YOUTUBE
www.youtube.com (søg Jægerforbundet)

GØR NOGET GODT – STØT JAGTENS SAG
VIL DU DONERE 200 KR. TIL DANMARKS JÆGERFORBUND?
Du skal vide, at din donation er værdifuld, for når du giver Danmarks Jægerforbund 200 kr., får organisationen
langt mere igen, end du måske umiddelbart tror. Regler fra SKAT betyder, at hvis blot 100 personer eller
virksomheder donerer 200 kr., så kan Jægerforbundet opnå momskompensation.
Donationerne betyder også, at Danmarks Jægerforbund kan opnå en §8a-godkendelse. Det er en godkendelse,
som er vigtig for frivillige organisationer, da den hjælper med at sikre offentlige tilskud til hele
organisationen.
Momskompensationen bidrager med over en million til Jægerforbundets økonomi, og derfor gavner din
donation alle vores medlemmer.
SÅ NEMT ER DET
Du kan vælge at donere 200 kr. via Mobilepay på tlf. 70 722.
Støtter du som privatperson, så skriv: Jagt + CPR-nummer i tekstfeltet, så indberetter vi din donation til
SKAT, så kan du opnå et skattefradrag for de penge, du donerer. Vil du støtte som virksomhed? Så skriv Jagt
+ CVR-nummer.

