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INDLEDNING 
 

Danmarks Jægerforbunds medlemsundersøgelse er gennemført i oktober 2020 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, støttemedlemmer samt juniorjægermedlemmer. 

Svarprocenten fremgår af nedenstående graf.  

 

Samlet status 

 

 
 

Alle svar er anonyme. 

 

I det følgende finder du først besvarelserne af de kvantitative spørgsmål, hvorefter alle de åbne 
kommentarer og besvarelser er samlet. 

  

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

 

God læselyst. 

Danmarks Jægerforbund 

 

mailto:jbk@jaegerne.dk
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MEDLEMSTILFREDSHED 
 

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

 
 

 

Hvilke 3 ord, synes du bedst beskriver Danmarks Jægerforbund i 2020? 
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Hvor enige er du i følgende udsagn? 
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Hvor vigtigt er nedenstående for, at du fastholder dit medlemskab? 
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Vil du anbefale andre at blive medlem? 
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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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ORGANISATION OG JAGTFORENINGER 
 
 
Hvor mange lokale jagtforeninger er du medlem af? 

 
 

 

Hvilke aktiviteter deltager du i i din(e) jagtforening(er)? 
Angiv gerne flere svarmuligheder. 
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Hvor tit deltager du i aktiviteter i en lokal jagtforening? 
 

 
 

 

Hvor tit går du på skydebanen og træner jagtrelevant skydning med hagl, riffel eller bue? 
 

 

 
 

Deltager du i bestyrelsesarbejde i en lokal jagtforening? 
 

 
 

 

Hvad er din funktion i bestyrelsen? 
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Hvor godt vurderer du samarbejdet i jeres bestyrelse? 
 

 
 

 

Hvad er foreningens største udfordringer? 
Angiv gerne flere svarmuligheder. 
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Hvordan oplever du, at DJ understøtter bestyrelsens arbejde? 
Angiv gerne flere svarmuligheder. 
 

 
 

 
Hvor enig er du i følgende udsagn? 
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Hvordan gør du din indflydelse gældende i DJ? 
Angiv gerne flere svarmuligheder. 
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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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Læser du annoncerne i Jæger? 

 

 
 

 

Har du foretaget indkøb på baggrund af annoncerne i Jæger? 

 

 
 

 

Hvor mange numre af medlemsbladet læser du? 
Medlemsbladet er det tynde magasin, der sendes med Jæger. 
 
  

 
 

 

Hvor ofte anvender du DJ's app Jæger? 
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DEMOGRAFI 
 

Er du? 
 

 
 

 

Hvad er din alder? 
 

 
 

 

Hvor mange år har du været medlem af DJ? 
 

 
 

 
Har du en tillidspost i DJ? 
(f.eks. som lokalforeningsformand, -kasserer, bestyrelsesmedlem, jægerrådsformand, Grønt råds 
repræsentant mv.) 
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Hvor ofte går du på jagt i løbet af en sæson? 
 

 
 

 

Hvordan beskytter du dig, når du går på jagt? 
Angiv gerne flere svarmuligheder. 
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HVAD ER DET VIGTIGSTE ARGUMENT FOR, AT DU ER MEDLEM AF 
DANMARKS JÆGERFORBUND? 

 

• Vigtig med en kompetent og faglig forening 
til at varetage jægernes interesser. Fakta 
og ikke tegneserie tro. 

• At de lokale foreninger ikke udvandes. Vi er 
mange der opfatter os først og fremmest 
som medlem lokalt og sekundært i den 
landsdækkende organisation. DJ skal ikke 
tro de kan erstatte de lokale foreningers 
arbejde, ligesom den lokale forening ikke 
kan påvirke MST og EU. At tilbyde 
medlemskab til DJ uden om de små 
foreninger er et tillidsbrud ligesom 
løsrivelsessnakken nedefra er en latterlig 
trussel. 

• Politisk arbejde for jagt 

• Jeg er æresmedlem, og var med til at føre 
de 3 jagtforeninger sammen i min tid, som 
formand i Aalborg og omegns jagtforening. 
og vil gerne se, udviklingen af 
sammenlægningen 

• Hvem kæmper ellers for Jagten i Danmark. 

• Jeg ved det faktisk ikke. 

• kammaratskab i foreningerne. 
ønske om at jægerforbundet kan få mere at 
sige over for 
jagt modstands gruperinger. 

• Synes jeg skal være medlem - da det er 
eneste jagt organisasjon som arbejde bare 
lidt for min “interesseret” 

• Fælles står vi stærkere 

• Være medlem af lokale foreninger 

• Skydebanen, fælles organisation 

• Jeg mener at vi som jægere er nød til at 
stå sammen for ikke at blive løbet over 
ende eller marginaliseret 

• At fremme jægernes interesser I Danmark 
og i udlandet via politisk indflydelse og 
indflydelse på andre natur interesse 
organisationer 

• Kurser, forsikring og at de forhåbentlig vil 
påvirke politikere og andre organisationer 
så der bliver mere jagt 

• Mulighed for politisk indflydelse 

• Fordi jeg har jagttegn og derfor er medlem 

• Håbet om at få gennemført en 
naturgenopretning der batter af noget, så 
jagten igen kan tage afsæt i et overskud fra 
en naturlig bestand. 

• Tradition information og jagtbladet 

• Økonomisk støtte til jagten 

• Jægerbladet 

• Danmarks Jægerforbund kan som 
organisation udrette vigtige ting! 

• Støttet op om jagten i Danmark - 
medlemsbladet og de muligheder, der er 
hos den/de lokale jagtforeninger. 

• Magasinet jæger 

• Et forkølet håb om at vi kan bevare jagten 
uden kvoter og areal begrænsninger. 

• God forening. Og et godt magasin ... 

• Jæger bladet 

• For at bevare jagten i Danmark, så DOF og 
Danmarks naturfredningsforening ikke får 
lukket for den. 

• Mit jagttegn 

• Synlighed 

• føler at det bør jeg være som jæger 

• udgivelse / deling af nyheder 

• interessevaretagelse 

• Forsikring og info via Jæger. 

• Bladet, skydebaner 

• Jagtmagasinet samt inspiration i 
forbindelse med terrænpleje 

• At DJ arbejder aktivt for fortsat mulighed 
for at jeg kan gå på jagt! 

• For at være med i en jagtforening 

• At nogen arbejder for mine interesser 

• Vi jægere må stå sammen, ellers tager 
politikerne og djøfferne fuldstændig 
magten, uden at ane hvad det er de laver. 
Faglighed er det vigtigste område for os 
jægere, så vi skal hjælpe hinanden med at 
få indsendt vinger og tænder fra 
kronhjorte, så det bliver fakta vi 
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diskuterer, når der snakkes jagttider og 
forvaltning. 

• Jeg blæser jagthorn, og er til 
dulihedsprøve/ FM hver år  
 
Men gebyrerne er for høje  

• interessefællesskab for jagt 

• for at få jagtbladet 

• Det ved jeg ikke lige er virkelig ved at være 
bekymre for vores jagt på ænder og den fri 
jagt for virker ikke til der bliver gjord 
noget for at for bedre hvis ikke der er 
krondyr ind over 

• Bladet jæger 

• Gode oplysninger 

• Adgang til skydebaner. 

• Mere jagt frem for regulering 

• At stå som en samlet stemme i forhold til 
andre grønne organisationer og foreninger. 

• Politisk indflydelse, opdateret jagtblad 

• At jeg får nyheder på min mail 

• At jeg som jæger mener det er vigtigt med 
en stærk interesseorganisation, som kan 
varetage mine interesser og sikre at jeg har 
mulighed for at udfolde min interesse for 
jagt. 

• vi skal støtte vores hovedforbund, vi er kun 
stærke hvis vi står sammen. 

• Sammen står vi stærkere, men glem ikke de 
enkelte jægere. 

• Få opdateret viden omkring jagt og natur 

• At bevare retten til jagt i Danmark 

• Vigtigt at være organiseret, så vi står 
stærkt i fælleskab 

• Fællesskab og sammen arbejde blandt 
jæger 

• At jægerne står sammen 

• At vi jægere bør stå sammen og tale som 
en samlet flok. Så står vi stærkest. 

• ingen jagtfobund, ingen jagt !! 

• Der er ikke andre betydende 
jagtorganisationer 

• En føles intrasse for naturen og dyreliv 

• hmm, det ved jeg efterhånden ikke- 
desværre.. Jeg har nok bare ikke taget mig 
sammen til at melde mig ud.. 

• for at kunne være medlem af min lokale 
forening og dermed have billig andejagt 

• et godt blad og godt info og støte til ders 
formål 

• Har bare altid været det 

• Fællesskab og tradition. 

• For at vide hvad der sker 

• Medlem af en organisation som støtter den 
alm. jægers ret til at drive jagt på egne 
arealer og lejede arealer - uden skelen til 
arealkrav. 

• Oplysninger 

• Jeg skyder flugtskydning 

• politisk indflydelse på natur- og 
vildtforvaltning gennem en organisation. 

• Interesse i jagt, naturen og som mod -
medspiller til DN 

• Jeg har ikke lige haft tiden til at melde mig 
ud endnu, det er kørt helt af sporet 

• Jeg er formand for en jagtforening under 
DJ med fokus på hjælp til riffelskytter på 
mange niveauer. Indskydning og uddannelse 
af riffeljægere 

• Bedre regulerede jagttider, der giver 
mening. 

• 1 og kun 1 organisation samler jægerne 

• For at opretholde den gode jagt i Danmark. 

• Tradition 

• Det er jægernes eneste 
interesseorganisation - uden den, hvem vil 
så slå et slag for jagten og naturen i DK, og 
oplyse omkring dette, rydde misforståelser 
af vejen mv. 

• Interesse fællesskab 

• fordi jeg er jæger og betaler min 
kontingent 

• At få den fuldstændig ubrugelige formand 
smidt ud. Han er direkte skadelige for 
jagten i Danmark 

• Sammen står vi stærkere. 

• Det ved jeg ikke, men bladet har en del 
betydning for mig. Jeg har været medlem i 
ca. 67 år. Som ung jæger kom jeg med i 
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Vejrup Jagtforening Jeg var ca. 17 år 
dengang. 

• God faglig orientering, JÆGER og anden 
litteratur om jagt, jægere m.m.m. 

• Jo flere medlemmer vi er, samlet i én og 
samme organisation, jo større stemme taler 
vi med i en politisk sammenhæng. 
Folkevalgte er ikke blinde for hvor mange 
stemmer man kan få med sig, eller imod 
sig, når der skal træffes beslutninger.  
Det er det eneste argument for at jeg er 
medlem af DJ, jeg synes organisationen er 
forældet, både i tanke og i handling. Jeg 
får INTET ud af mit medlemskab (ud over 
den indflydelse DJ udøver i jagtspørgsmål 
på nationalt plan, love og regler) men som 
individ, personligt, er der intet udbytte for 
mig. 
Jeg tror kun halvdelen af mine jagtvenner 
er medlem, og jeg kan ikke overtale dem til 
at melde sig ind. Og ved I hvad? Det er fordi 
jeg ikke kan argumentere for det 
medlemsskab. Det er dyrt, og de kan 
simpelthen ikke se, hvad de får ud af det. 
Det er mig en gåde, hvorfor I stadigvæk er 
oldnordiske på de sociale medier - I får 
ingen unge medlemmer ind, og der er et 
konstant medlemsfald. Lav nogle store 
kvalitative interviews og undersøg hvad der 
skulle til, for at det for jægere der IKKE er 
medlem, at blive medlem. 
Tilbyd nye medlemmer et sæt fedt jagttøj 
med et diskret forbundslogo på tøjet. Halv 
pris, en eller anden importør må da gå med 
i sådan en aftale. 
Der skal være noget, der trigger det 
medlemskab, og så skal prisen sættes ned. 

• Jagtbladet 

• Sammen er vi stærkere 

• Jeg har været medlem i mange år primært 
for bladet, men det er efterhånden så fyldt 
af reklamer og ubrugelig informationer så 
jeg får den ikke læst. 
-Siger måske snart abonnementet op da 
pengene er spildt. 

• Ingen argumenter 

• Sammen står vi stærkere 

• For at holde mig orienteret om alt det nye. 

• Sammenhold gør os stærke 

• jagt 

• Sammen har vi lidt indflydelse 

• bladet jæger 

• Nyhed info, opdateringer 

• Forsikret når man er på jagt og skydebane 

• Det er nødvendigt for at deltage i lokal 
Rågeungeregulering på kommunale arealer 
her. Ellers havde jeg meldt mig ud , især 
på grund af jægerforbundets indstilling til 
naturforureningen  med krydsningsdyr af 
ulv og hund. Må jeg anbefale formanden 
med flere at læse :"Ulver i mosen ,  Illegal 
udsetting av ulver i Norge og Sverige" af 
Lars Ingar Toverud, samt " The Gray Wolf 
Revealed  af Kaj Granlund & Will Graves. 
Kom nu i gang. Efter min opfattelse er det 
ekstremt pinligt, hvis formanden endnu 
ikke  har fået læst disse særdeles vel 
dokumenterede bøger. 

• Sammen er vi stærkest 

• Jæger bladet 

• Ellers er jeg udenfor indflydelse og kan ikke 
give mine meninger tilkende 

• At vi jægere står sammen, og med 
faglighed og fakta argumentere for 
jagttider, regulering og andre 
jagtreleterede emner 

• Medlemsbladet "Jæger", og at DJ er det 
bedste vi har. 

• Det politiske arbejde med at fasholde den 
"danske model". 

• Jagt, tænker, at uden DJ havde vi nok ikke 
den jagt, som vi har i dag. 

• Jeg er jæger 

• Jagtbladet og en forening der varetager 
jagtens interesser over for det politiske DK 

• Så samlet som muglig i bevarelsen af dansk 
jagt 

• solidaritet 

• Der bliver arbejdet for fortsat jagt i 
Danmark. 

• Tradition - og fælles tale for natur og jagt 

• Bladet og foreningen lokalt 

• Jægerforbundet arbejder for relevant jagt 

• Støtte op om fællesskabet blandt jægere. 
At få nyheder om jagtverden. Benytte 
skydebane og hundetræning. 

• Sammen er vi stærke 
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• Det er vigtig at så mange jægere som 
muligt er medlem af Dj,. Sammen står vi 
stækest 

• Mit vigtigste argument: 
 
Det er jeres resultater der afgør om jeg vil 
være medlem af jeres org. og derved færre 
jagtbegrænsninger.  
 
I bliver nød til at gå efter mere jagt til 
jægere på flere vildtarter end blot at acc. 
nye jagtbegrænsninger fra politikkere, ex. 
arealbegrænsning og jagt på hjort. I viser 
kun lidt let modstand og vage 
kommentarer, når begrænsninger skal 
vedtages eller er vedtaget af en politikker. 
Boks mere imod dem med at jægere VIL gå 
på jagt og ikke begrænses af politikker i 
ledtogt med biologer. 
 
Lykke til. 

• DJ er med til at sikre bæredygtig jagt 

• vi jægere skal stå sammen for at være en 
magtfaktor 

• Interessefællesskabet 

• Hvis der skal være andet end regulering i 
fremtiden , har vi brug for en organisation 
som taler jagtenssag i både politiske og 
miljømæssige sammenhænge . DJ  måtte 
godt være mere politiske , eks tage afstand 
fra olieudslip , havdambrug, muslingeskrab, 
udledning af kvælstof etc. 

• Fordi det kræves af min lokale 
jagtforening. Men bestyrelse arbejder ikke 
for den lille jæger 

• Jagtforening med venner 

• Den lokale jagtforening 

• Organisationen arbejder for jagten og 
jægere i Danmark 

• De er mit og jægerstandens talerør. De 
lytter til de generelle ønsker fra jægerne 
og arbejder benhårdt efter at opnå de 
ønsker.  
Jeg syntes DJ er for svage i ovenstående og 
er mere modspillere. Jeg overvejer kraftig 
at melde mig ud.  
Den sidste tids ballade er for uprofessionel. 
Der mangler en leder. Hovedbestyrelsen er 
en flok amatørerne som ikke trækker på 
sammen hamle.  
Den eneste der har lidt værdighed er 
Norbert Ravnsbæk. Han lytter og arbejder 
efter jægernes ønske.  

Resten er ikke værdig til deres post  
Mvh Thomas Taulbjerg 

• Fællesskabet og det saglige arbejde 

• Jagttider 

• Jeg håber at DJ sørger for at der er jagt 
vildt at skyde i næste generation at det 
ikke bare er en ny grøn origination. 

• at vi bør stå sammen for at få indflydelse 
og at vi er i god dialog med andre grønne 
organisationer 

• Forsikrings øjemed , og sidste nye 
opdateringer omkring jagt 

• At vi står sammen 

• Kampen for jagten i danmark 

• At Jægerforbundet er med til at sikre mest 
mulig bæredygtig jagt i Danmark 

• Lokalforening 

• Der er ikke på nuværende et bedre 
alternativ 

• Lokal Jagtforening og jagtforsikring 

• Solidaritet og information om jagt og hunde 

• Fastholdelse af jagttider og forbedring af 
jagttider 

• Fællesinteresse for jagten 

• At der er nogle som vil de små jæger det 
godt og ikke KUN vil de store godse . 

• er der ikke et krav ? 

• Seriøsitet og imødekommenhed 

• Jo flere vi er i en organisation jo stærkere 
er vi. 
Lige nu føler jeg bare ikke at DJ trækker i 
medlemmernes retning og vi giver køb på 
mere og mere jagt til fordel for 
reguleringsjagt og fredninger. 
1. Oktober jagten er pt. Ikke den samme 
grundet de nye fredninger på kronvildt og 
småvildt. 

• Interessefællesskab 

• For at bevare så meget og bæredygtig jagt 
som etisk muligt. Der jo mange frednings 
foreninger at "kæmpe" mod 

• Vi er nødt til at have en fælles holdning til 
jagtes i Danmark og et fælles talerør over 
for politikkerne 

• At jeg er Jæger 
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• Det er den eneste organisation i DK som 
varetager mine interesser som jæger 

• Vi har brug for et fælles talerør tll vores 
omverden 

• Fælleskab og repræsentation via den 
største jagtorganisation 

• Organisation der taler jægernes sag 

• Vil gerne støtte fællesskabet, således 
tradition med jagt i Danmark fastholdes. 
Uden fællesskabet i en jagtforening, vil der 
ikke være jagt i Danmark. 

• for at støtte jagten i danmark og vores 
interesser 

• Jagt foreningen 

• tvungen via lokal forening 

• for at være med til at få mest mulig jagt 

• At følge med i hvad der sker 

• Fælleskab, viden, faciliteter, forsikring 

• Sammenhold & Bladet "Jæger" 

• “Bevar jagten i DK for vore næste 
generation” 
Mvh Frank P 

• Blad, talerør for jægerne 

• Fælles front mod politikerne 
Gode informationer og input 

• Relevant interesseorganisation 

• Politisk interesse varetagelse for Danmarks 
mange jægere. 

• Fællesskab. Og viden / oplysning om jagt 
og natur. 

• Jeg er jæger 

• At varetage jægernes og dansk jagts 
fremtid 

• Ellers kan hej ikke deltage på hundeprøver. 

• Jeg er jæger og det er den eneste jagt 
organisation i DK 

• Være opdateret på nyt vedr. jagt 

• Fællesskabet 

• ny information om jagt, test af våben ol, 
information om ny lovgivning. 

• Viden om jagt. 

• At vi som jægere står stærkest hvis vi står 
sammen! 

• at vi sammen kan udøve større pres på 
beslutningstagere 

• forsikring 

• Mit jagt tegn 

• Det ved jeg faktisk ikke. 

• At for god viden om jagt og lære mange 
nye ting 

• Faglighed samt interesser for jagten og 
naturen 

• Jo flere medlemmer, jo stærkere burde vi 
stå med hensyn til forhandlinger på det 
jagtmæssige. 

• At der er nogen der varetager jægernes 
interesser 

• For at der skal være så mange medlemmer 
at politikerne og andre ser os som en 
samlet flok der vil det bedste inden for 
jagt. 

• Få tilsendt jagtbladet. 

• Bladet med alle de gode indslag og 
annoncer 

• At DJ har en stor medlemsskare 
(stemmevægt) 

• Vildtpleje og forskning 

• fælleskab 

• Medlemsbladet 

• Mine jagtmæssige interesser varetages på 
en god måde. 

• Jeg er jæger med natur, vildt og jagthunde 
interesse 

• Det er at de er faglige og kan vinde "politisk 
terræn"  ved at sidde og gøre opmærksom 
på jægernes synspunkter i de forskellige 
råd og organisationer!  
Et godt Jæger magasin er også meget 
vigtigt - hvilket jeg slet ikke syntes bladet 
"Jæger" lever op til i de senere år! 

• vi er nødt til at have En organisation der 
taler jægernes sag politisk og 
samfundsmæssigt 

• Indsigt og aktuel info 

• Af der bliver lavet nogle bedre og mere 
relevante jagttider. 
Bl.a. skovduer tidligere jagttider, agerhøns 
skal fredes. 

• støtte jagten i Danmark 
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• At vi har en stemme i 
Vildtforvaltningsrådet. 

• Godt forsikret 

• Opdateringer, Nyheder, Godt blad samt et 
stort fællesskab som kan være med til at 
præge beslutninger som vedrører os alle. 

• Jo flere vi er samlet jo bedre 

• Jagt forsikring og medlemsbladet. 

• Jægere, støtte til lokal klub. 

• For at være forsikret på jagt. 

• Jagt 

• bladet 

• Arbejdet for jagten i danmark 

• Muligheden for at kunne påvirke jægernes 
vilkår i samfundet. 

• At den mening (Lille) jægers ret til jagt 
forbliver og ikke flere areal krav ind der er 
i dag 

• Selve organisationen - også politisk 
(overordnet set) 
Magasinet Jæger (min informations kilde i 
det daglige) 

• Varetagelse af min jagtinteresse og 
medlemsbladet samt medlemskab af den 
lokale jagtforening 

• For at fastholde vores rettigheder som 
jægere, og ikke blive kørt over at uvidende 
politikere eller politisk inspirerede grønne 
organisationer. For at fastholde den fri 
ejendomsret. For at sikre fremtidig 
udsætning af vildt. 

• Fællesskab 

• At være med til at udgøre et så stort antal 
jægere som muligt! 

• At få nyheder vedr. jagt og natur 

• Tja... 

• At tale med vægt i politiske spørgsmål 

• så vi kan tale med en stærk stemme i 
forhold til andre interesseorganisationer og 
politikere 

• Medlems bladet 
Forhåbentligt at DJ arbejder for bevarelse 
af jagten Generelt 

• Som jæger SKAL man være medlem..Ellers 
Nasser man på andres vigtige arbejde 

• En stor jagt politisk organisation, der bliver 
hørt af relevante samarbejdspartnere og 
politikere 

• Arbejdet for friheden til at udøve jagt på 
ansvarlig måde 

• Jeg ved det faktisk ikke mere, tror det er 
blevet en vane. 
Intet negativt i det svar. 

• Nysgerrig og information 

• At DJ arbejder for at udbrede forståelse for 
jagten hos resten af befolkningen 

• At jægerne står sammen, viser fælles 
fodslag, og sikrer bedst mulige rammer for 
fælles jagt oplevelser 

• Sammen er vi stærkere 

• Jagt mulighed 

• Tvungen for at kunne skyde Hold 
flugtskydning 

• Fællesskabet 

• Interessefællesskabet 

• Havde engang brug for den lokale 
jagtforening ang. Nabo stridigheder 
formanden  
hjalp mig igennem. 
At foreningen hjælper med bistand til de 
ting/spørgsmål  der kan komme i 
forbindelse med jagt. 

• Forsikring og blad 

• Er man jæger, er man medlem, basta! 

• Mere eller mindre et krav, men fint med 
organisation og blad 

• Informationer om 
jagtudbud,våbenanmeldelser,hundearbejde
,vildttilberedning, fredningsbestemmelser, 
biotopbeskrivelser, jagtformer - 

• bladet jæger 

• Fællesskabet samt “Jæger” 

• Fællesskab styrker 

• At lokal og hovedafdelingen samarbejder og 
info kommer i god tid om diverse tiltag 
inden for jagten i DK 

• Det politiske arbejde. 

• Fællesskab gør stærk 

• Troede at forbundet vil udbyde jagt for 
medlemmer som ikke havde økonomi til 
natur styrelsens jagt hvor der kun er 
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venners venner som kan komme igennem på 
en mail som er beregnet til dem. 

• Støtte jagten og organisationen 

• Det er man som jæger for at holde sig 
orienteret 

• For at følge med i hvor meget i sælger ud 
af jagten 

• Sammenhold 

• Det er vigtigt vi har en fælles forening, jo 
flere medlemmer 
 
jo større indflydelse. som en fagforening. 

• Sammenhold er nødvendigt 

• Politisk arbejde for jagtmæssig lovgivning 
til gavn for jægerne og naturen.. Udbydelse 
af kurser 

• Ved ikke 

• At jeg føler at Dj er et talerør for den 
brede danske jægerstand 

• At vi fælles skal stå sammen for at bevare 
jagten 

• Kurser samt indflydelse  på jagtbart vildt 

• Det er vigtigt at vi som jægere står 
sammen, for at få mest mulig indflydelse, 
således vi har mest mulig jagt og en 
fornuftig forvaltning. 

• En samlet styrke for fortsat ordentlig 
udførelse og muligheder for jagt både i DK 
og udlandet. 

• Der er ingen alternativer - flere skal løfte i 
flok. 

• Jægernes eneste repræsentant og bør kun 
have en repræsentant. 

• Information om alt hvad der har med jagt 
at gøre. 

• At holde mig orienteret på de vigtige 
punkter 

• At jeg har været det siden jeg fik jagttegn 
og blade Jæger 

• Sammenlægningen af de 3 tidligere 
jagtforeninger. 

• Den indflydelse vi sammen har på den 
politiske proces med det formål at sikre 
jagten og naturen fremover i Danmark. 

• Sammen står vi stærkest 

• Varetager jægernes sag og bibeholdelse af 
jagt muligheder i DK 

• Kan lide det,bliver informeret om både 
indenlandske /udenlandske nyheder. 

• Adgang til ligesindede jægere 

• Forsikringen 

• Medlemsbladet 

• Vi skal alle støtte op om DJ så vi har en 
stærk organisation der kan repræsentere 
jagten i DK og internationalt. 

• Jagttider 

• Kammeratskabet i min lokalejagtforening, 
DJ's arbejde for for at at skabe kendskab og 
accept af jagten over for befolkning og 
politikere. 

• At dj begynder at kæmpe hårdere for at få 
og opretholde jagttider alle vildt arter. Der 
er rigtig mange muligheder for at lave 
propaganda i på div.medier. 
Kom igang! 

• ?? 

• Vigtigt at være medlem af den organisation 
som varetager min fritidsinteresse, for 
hvem skulle ellers være talerør ? 

• Interesseorganisation, der skal varetage 
jægernes interesser overfor andre 
interesseorganisationer og Folketing. 

• Det politiske arbejde 

• At oplyse om jagtens rolle i samfundet og 
derned bevarelse af jagt 

• Fælles sted for eventuelle at kunne stille 
spørgsmål, og så jagtkallenderen 

• et godt forbund man kan støtte sig til, og 
man får mange gode oplysninger om jagt 
m.m. 

• Kan følge med i hvad der røre sig og hente 
oplysninger 

• Jeg tror til stadighed på at vi står bedst 
som jæger stand, hvis vi er organisteret.. 
det samme sted...  
 
Desværre falder mange fra, og det er 
ledelsens ansvar at få vendt den udvikling. 

• fællesskabets skyld 

• jagt formidling  naturpleje  jagtbladet med 
nyheder 
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• At beholde jagten i Danmark samt oplyse 
ikke jægere om formålet med jagt, jagt er 
ikke en sport men en forvaltning af naturen 
og vildtet. 

• Stærk organisation i ryggen 

• det arbejde der udføres 

• Varetager at jagten udføres på en god 
måde. 
Der tages hensyn til både jægeren og 
vildtet. 

• Hurtig adgang til relevant info og svar på 
spørgsmål 

• Det er vigtigt at støtte op om forbundet, så 
er der altid et sted at gå hen med 
spørgsmål og for hjælp. Hjemmesiden er 
god. 

• Bladet jæger 

• Det er et krav i min lokale jagtforening 

• At vi definerer os som en grøn organisation, 
der insisterer på at samarbejde med de 
andre grønne organisationer i et 
interessefællesskab.  
Videre at vi kritisk forholder os til hvilken 
rolle landbruget har i samfundet.  
Det er efter min mening soleklart at vi IKKE 
nødvendigvis er i interessefællesskab med 
landbruget.  
Det er vigtigt for mig at vi som fællesskab 
siger klart fra overfor den logik som 
tilsyneladende hersker i dansk landbrug.  
F.eks. at det er OK at sprøjte insekter væk 
fra miljøet. - eller at det er OK at udlede 
så mange næringsstoffer til havmiljøet. 

• Tidligere jagt tid på duer og ingen 
arealbegrænsninger ifht. jagt på kronvildt. 

• Syntes ikke jeg har et alternativ 

• for at have våben 

• God orientering omkring jagt og være med 
andre jægere . 

• Min lokal jagtforening. 

• Har håret på jagt 56 år og altid været 
medlem i et forbund 

• Solidaritet med øvrige jægere. Vi udgør jo 
kun en meget lille del af befolkningen og 
må stå sammen om at være rationelle, 
ordentlige og talsmænd for retten til at 
jage. 

• kilde til information, love og jagttider. 

• Krav for at være domme på DGK Vildtspor 

• Jagtrelateret orientering samt politisk 
påvirkning til fordel fornaturen og jagten 

• Støtter op om arbejdet 

• Fællesskab  og kammeratskab 

• At have en alsidig organisation I ryggen! 

• Går hårdere til andre organisationer ved 
jagttidsforhandlinger 

• For at være medlem af den lokale afd. 

• Nyde at gå på jagt 

• Fællesskab med andre jæger og naturelsker 

• Det har jeg altid været 

• Vi er fælles om jagten i Danmark. 

• For der ikke er andet alternativ. 

• Det bør man være som Landmand - Jæger - 
og fordi, man værner om naturen. 

• Fællesskab 

• Jeg har altid været det, siden 1967. og 
kunne ikke drømme om ikke at være det. 

• De kæmper for at forbedre jagt vilkårene 
for jægerne 

• En fælles organisation som støtter op 
omkring jagten 

• Jo flere vi er jo mere bliver vi hørt 

• For at få jæger i postkassen 

• Det er vanens magt der er styrende . 
fik 25 års diplomet i 1997 som er sparet 
væk . 

• Flugtskydning og jagtbladet 

• Støtte til organisationen 

• AT der er en organisation der arbejder for 
mig 

• Jagt interesse 

• Det er måden jeg orienterer mig om dansk 
jagt på. Er ikke aktiv, men medlem, i min 
lokale jagtforening. 

• Jeg har svært ved i det hele taget at betale 
kontingent da jeg mener DJ og hele den 
afsendelse af kommunikation og politik der 
kører fra DJs side ikke giver flere eller 
bedre jagt muligheder for mig der driver 
god gammeldags bondejagt med stående 
hund. 

• støtte op om en interesseorganisation 
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• Som jæger i Danmark mener jeg at vi 
gennem jægerforbundet får mest 
indflydelse. 
Mener i princippet at alle jægere skal være 
medlem af jægerforbundet! 

• Mulighed for at komme på skydebane, 
hvilket jeg sætter stor pris på,. 

• ingen - DJ er idag styret af akademikere, 
som er så teoretiske ....jagtbladet er total 
kedelig at læse .....derfor 
køber jeg idag Jagt og Natyr ...som er for 
den gode gl. jæger , som gerne vil læse 
som jagt og jagture .....alt det grønne 
fylder alt alt for meget.... 

• Interesseorganisation 
Forsikring 
Jagtbladet 

• At jeg kan være medlem af mine jagt 
foreninger. 
Kan ikke være i en jagtforening uden at 
være mellem af DJ. 

• Helt nødvendigt at stå sammen mod 
organisationer, som vil reducere/stoppe 
jagtudøvelse. 

• Jagtbladet 

• Den politiske påvirkning 

• rådgivning,politik,alm. oplysning 

• I gør det godt. 

• Jagtbladet 

• Vi løfter mest i flok 

• medlem af lokal jagtforening 
varetagelse af jægernes interesser 

• medlemsbladet  jæger 
og så følger det vel med når man er a-
medlem i en lokal jagtforening 

• Information om aktiviteter samt slagkraftig 
indflydelse om vigtige beslutninger fra DJ 

• Jeg er jæger 

• Det politiske arbejde der tillader at vi kan 
gå på jagt i fremtiden. Dj skuffer dog på 
denne front og jeg overvejer at melde mig 
ud efter >10 års medlemskab 

• information om jagt og forsikring 

• Oplysning 

• Det politiske arbejde for jagt i Danmark 

• Relevant information 

• Bladet Jæger 

• At forbundet arbejder for opretholdelsen af 
jagt i Danmark og på samme tid udgør en 
aktiv medspiller når det gælder udvidelsen 
af naturområder, som f.eks. større 
vådområder. Dertil kontakt og dialog med 
Danmarks Naturfredningsforening. 

• Faglig Stolthed. 

• Jagtbladet 

• At jeg som jæger får underholdning i form 
af jagtbladet og at forbundet vil at arbejde 
for jagttider og afskydning der tager større 
hensyn til naturen end til jægerne. 

• Det er nødvendigt 

• At DJ skal arbejde hårdt for at skabe en 
forståelse for andre bruger af naturen, at 
jagt/jæger er en vigtig del af den danske 
Fauna 

• Mere Strandjagt bedre forhandler af jagttid 
. 
Man skal jo IKKE møde op til 
Jagttidsforhandlinger og tro  
At man skal give noget fra sig 
Det er sku for ringe 

• Jeg håber man bliver bedre til interesse 
varetagelse for flertallet af de danske 
jægere 

• At det bliver til ét stort sammen hold og vi 
kan forbedre vores stilling politiks 

• At jeg er jæger. 

• Interessefællesskab 

• Politisk arbejde 

• At der stadig er jagt i Danmark, uden for 
mange indviklede regler ift regulering af 
skadevoldene vildt og udsætning. At der 
arbejdes på rigtig og mere natur og ikke 
kun landbrug. At landmændene bliver mere 
motiverede og samarbejdende 

• Jeg er kun medlem pga lokal foreningen 

• rådgivning om love og regler. 

• fordi jeg skal. 

• Våben lovgivning. 

• At stå sammen og arbejde for jagten i 
Danmark - også for den menige dansker og 
ikke kun for godser, herregårde og andre 
med store arealer 
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• En faglig organisation på linje med mit 
medlemsskab af en fagforening ifm. 
arbejde. 

• Støtte en fælles sag 

• Reguleringsjagt 

• At jeg ikke har taget mig sammen til at 
melde mig ud denne topstyrede 
rygklapperklub 

• Har ingen 

• jagt politk 

• Har faktisk ikke noget 

• Fordi jeg er schweisshundefører 

• Jæger bladet og App 

• At der kæmpes for at vi fortsat må gå på 
jagt som vi gør i dag og at der kommer 
fokus på det gode jagten gør for naturen 

• Troen på, at vi som en grøn 
interesseorganisation kan arbejde for - og 
positiv oplyse og påvirke det 
omkringliggende samfund såvel som de 
politiske beslutningstagere til fremtidssikre 
en bæredygtig jagt, der er tilgængelig for 
alle jægere. 

• Forsikring 

• Det er absolut vigtig at vi har et 
landsforbund der magter at udøve lobby 
arbejde  for vor sag 

• Interesse organisation 

• Den lokale jagtforening 
Forsikring 

• Et objektivt interessefællesskab. 

• at man hele tiden er informeret om alt 
vedr. jagt vildtpleje og alt der vedrører 
alle emner inden for dette. 

• Magasinet "Jæger" 

• Er med til at skabe en god natur i Danmark 
og derved også mulighed for at gå på jagt 
samt sikre jagttider i Danmark. 

• At støtte en organisation, der arbejder for 
jagten i DK samt forsikringen 

• Det skal jeg jo være.! 

• For at blive opdateret ang. jagt, udstyr og 
naturen 

• Tradition. Hvis man er jæger bør man 
slutte op om politisk arbejde! 

• At jeg er skydeinstruktør på den lokale 
flugtskydningsbane 

• ellers ingen jagt ! 

• Tvunget medlemskab da jeg er formand i 
en lille lokal forening 

• bladet + hjemmeside 

• Sammenhold=indflydelse 

• Har gået på jagt siden barnsben og tog mit 
jagttegn inden jeg blev 16 og i dag som 61 
årig nyder jeg den fantastiske tilgang til 
naturen, som DJ arbejder for 24/7. 

• Bladet JÆGER 

• Kontakt og indflydelse overfor staten 

• Jæger bladet 

• At vi jægere sammen står stærkest 

• at DJ varetager de små jægers interesser . 
hvilket det kniber med for tiden. 

• Jagten nu og i fremtiden 

• Interesseorganisation der skal varetage 
mine interesser over for folketinget og 
andre grønne organisationer 

• opbakning 

• At vi jægere har brug et talerør til 
politikerne. Men overvejer kraftigt at skifte 
til DLS da jeg synes jægerforbundet 
kæmper mere for de store jordbesidere end 
den menige jæger. Jeg synes også man 
burde lave afstemninger på medlemsniveau 
fremfor den form man bruger nu. Jeg 
overvejer faktisk at bringe emnet løsrivelse 
fra jægerforbundet op på drn kommende 
generalforsamling i den lokale jagtforening. 
Da jeg efterhånden sammenligner 
jægerforbundets attityde med 
fagforeningernes pamperi. 

• interessen for jagt 

• Bladet, information, “et fællesskab” 

• At der arbejdes for naturen og jagten i DK. 

• jagt og en del af en forening som varetager 
mine interessere 

• Gammel vane 

• Det er godt ar ha en stemme 

• Fastholde jagten i det danske samfund, at 
DJ argumenter for DJ arbejde for den 
danske fauna og bioversitet, som vi har 
gjort i mange år 
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• Jægeres fællesskab i Danmark 

• Fællesskab om samme interesse 

• Faglig kvalitet, og tillid 

• Indflydelse på jagttider 

• Pga skydebane 

• De er den eneste stemme, der fortrinsvis 
taler jagtens sag på en konstruktiv måde 

• Jagtbladet god læsning og spændende 
artikler og stedet hvor leverandører 
annoncerer 

• Information og inspiration 

• ved det ikke mere . der er ikke meget 
tilbage for jægeren med den lille jagt 

• Magasinet Jæger, samt det forhold at "man" 
er nødt til at have en organisation for 
jægere der delvis kan stå mod 
naturfrednings foreninger. Som medlem fra 
LJ1923 er jeg blot overført. 

• Fældes stemme i forhold til de andre 
grønne organisationer(nogle gange også et 
problem med kun en stemme) 

• den styrke der demonstreres ved 
sammenhold i en stor organisation som 
giver indflydelse som dog p.t. er vigende !!! 

• JÆGEREN 
 
Medlemsbladet 

• jeg er blevet mere uenig med retningen i 
dansk jægerforbund siden formanden er 
kommet til da kan er mere leve brøds 
politiger ind han tænker på jagten. 

• Sammenhold 
Jagtpolitik 
Jagtlige interesser 

• Fællesskab og fælles kurs, specielt i denne 
"røde" tid. 

• Læser spørgsmål 

• Jeg forestiller mig at jeg er bedre stillet 
som jæger. 

• Det eneste er- At vi i fælles flok har større 
gennemslagskræft 

• Fællesskabet 

• at stytte op omkring jagt i danmark 

• Krav fra diverse jagtforeninger, da man 
ellers ikke kan benytte foreningernes 
skydebaner.. 

• Stærkere sammen 

• Den lokale jagtforening og dens 
skydebanen. 

• DJ skal have styr på hvordan 
lokalbefolkningen ikke generes af lokale 
skydebaner ( langstrup) 
DJ burde arbejde for fælles skyde areal 
hvor det ikke er til gene for 
lokalbefolkningen ... 

• Nyheder og historier 

• magasinet 

• Er med til at støtte op om de indsatser 
Danmarks Jægerforbund udfører 

• Fordi det er den interesseorganisation som 
bedst repræsenterer mig som aktiv jæger 

• Infomationer 

• Pleje jægernes interesser 

• Relevant stof til almindelige jægere 

• At DJ arbejder  politisk for at bevare og 
udvide jagten i Danmark. 

• Arbejdet for mest muligt jagt på så mange 
vildtarter som muligt 

• Som jæger er det vigtigt at have et stort og 
godt fællesskab, der kan hjælpe med at 
styrke jagten i Danmark. Det sidste synes 
dog desværre ikke helt at gælde for DJ 
længere, og her tænkes bl.a. på 
arealkravstanken samt en blind tro på 
undersøgelses metoder (som f.eks. 
tandsnit) og afledte statistikker, der ikke 
synes at holde vand. 

• Det tror jeg er en tradition 

• -DJ kæmper min sag. 
-Vidensbank 
-"Skubber" information ud til jægerne. 

• Desværre det eneste alternativ og jeg 
Overvejer kraftigt af udmelde mig til det 
nye år 

• At følge med i nyt.     Regler.    Jagttider.    
Tekniske oplysninger.   Geværer.   rifler.   
ammunition. 

• Jagten og arbejdet i lokalforeningen. 

• At forbundet kæmper for mest mulig jagt 
med med nuanceret faglighed som 
argument på allerhøjeste niveau, som 
afgørende. læs forskning. 
 
Eks. 
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Fredning af andefugle sker ud fra et 
internationalt blik, ikke kun nationalt, hvor 
der tages højde for eks. klimaforandringer 
mm. 
 
Eks. 
Begrænsning i jagt på kronhjorte sker ud 
fra samme høje faglighed.  
Her savner jeg meget mere tydelighed fra 
DJ. 
Også tydelighed hvorfor forbundet er imod 
arealkrav. 
Subjektivt mener jeg at bestanden er større 
end nogensinde. Fred de store hjorte i 
brunsten, eller for den sags skyld i en hel 
årrække, hvis argumentet er flere større 
hjorte. 
Fredning af store hjorte giver flere store 
hjorte i min optik. 
Kom med forslag til evt. begrænsninger, 
vær helt konkret og tydelig i jeres 
argumenter for og imod. 
Begrænsning af jagttid, den danske model, 
har umiddelbart været et glimrende 
redskab igennem mange år. 
Kræv dokumenteret for/imod 
begrænsninger fra de parter, som ønsker 
begrænsninger, og informer medlemmerne 
tydeligt om disse.  
Jeg læser ALLE nyhedsbreve fra DJ, og jeg 
læser intet om for/imod. Måske misser jeg 
noget!? 

• Direkte valg uden delegerede. At næste 
gang i sender et spørgeskema skal man 
kunne kommentere og uddybe sit svar. F. 
Eks. Er nogen ting ikke relevant fordi i 
griber det forkert an, det er ikke 
ensbetydende med at det ikke er vigtigt. 

• Det er eneste sted man kan organisere sig 
som jæger pt. 

• Vi må stå sammen i et forbund, lige gyldigt 
hvor uenig vi kan være. Nye forbund lavet 
af forsmåede sjæle er ikke vejen frem.  
Skal dj ændres må det ændres indefra 

• Blad 

• Kampen for at vi jægere fremstår seriøse 
for resten af danskerne og jagttider. 

• Sammenhold 

• Det er et krav for at være medlem af en 
Lokalforening. 

• Håber nu jeg nærmer mig de 50 år at jeg 
får lidt mere fritid så vil jeg blive mere 
aktiv i min jagtforening 

• Jeg syntes man har pligt til at være 
medlem af forbundet, og håber på at 
ledelsen snart indser at vores org. udgør  
en stærkere magtfaktor i kampen for 
bedre, rimelige og mere anstændige 
forhold for jægerne end det tilsyneladende 
er tilfældet i dag. Hvor har i f.eks stadig 
ikke fixet det helt urimelige i at det tager 
8-12 uger at få en 
våbentilladelse/våbenpas? 
Ligeledes er reguleringsreglerne en joke. 
Feks må duer reguleres af stort set alle der 
gider at ansøge om tilladelse. Men hvis man 
gerne vil JAGE duerne efter jagtloven, så 
må man ikke udøve jagt før i november. 
Alle ordentlige jægere begræder den slags 
tåbelig og uværdig lovgivning.  
-og sådan kunne jeg blive ved........ 

• Sammen er vi stærkest 

• bladet 

• Øget jagt tider lokalt bestemt 

• Interessefællesskab 

• Information 

• Jagt bladet med alle de relevante 
oplysninger 

• at organisationen arbejder i jagtens 
interesse 

• Sammen er vi stærkest. 

• Information 

• Jeg går på jagt 

• Jagtbladet og tilknytning til lokal 
jagtforening 

• Et fælles Forum 

• Den gode information af forskelligt indenfor 
jagt 

• DJ repræsenterer og kommunikerer 
jægernes interesser og muligheder i det 
politiske landskab samt over for 
offentligheden generelt. 

• For at bevare jagten i Danmark er det 
afgørende, at vi har en slagkraftig 
organisation til at tale jagtens sag overalt, 
hvor det er muligt. Det er også en del af 
min identitet: Min Far fik jagtbladet, og jeg 
synes, at det er en naturlighed, at det 
kommer ind af brevsprækken  hver måned. 

• Er bestyrelsesmedlem i strandjagtforening 

• Adgang til skydebaner og medlemsblad. 
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• Info 

• jeg er riffelinstruktør 

• At I forsvare vores rettigheder og synliggøre 
vores rolle for og i naturen 

• Trykhed 

• Det er at man har en formand der sørger 
for at jagten i Danmark kan foregå uden de 
fredninger på duer, gæs, ulv m.v. 

• At hav en bæredygtig forening. 

• Blive opdateret på hvad der sker omkring 
jagten i Danmark 

• Lokalforening 

• Der er skydebaner til riffel 

• Medlemsbladet 

• Støtte op om god skik og brug under 
udøvelse af jagten. 
DJ værn om vor natur. 

• alt om jagt ok. 

• Et fælles forbund 

• Oplysning til mig,. 
Fællesskabet, står sammen overfor andre 
organisationer. 

• ad gang til skydebaner 

• At der stadig kan være jagt I Danmark. 

• Det er generelt dumt at være uorganiseret, 
også selv om man ikke er helt tilfreds med 
organisationen 

• Fælles interesse 

• Nyheder i jagtverden 

• Forsikring og opdatering omkring lovgivning 

• Der er snart ikke nogen, og en udmelding er 
tæt på, men jeg ville ønske at være med i 
en organisation som vil kæmpe 100 procent 
for de danske jagttraditioner. Ikke slække 
på noget. 
Ikke noget addaptiv jagt, ikke ændre på 
love og regler ved hvad der må skydes og 
areal. 
Ikke acceptere alle fredninger der kommer.  
Hvad vi har eller havde er godt, og det skal 
vi kæmpe for, og hellere "dø" i forsøget en 
at tilpasse og indskrænke. Råb op. Det er 
det, vi vil ha. Også selv om det ikke lykkes 
for os.  
Og være med at sammenligne os med andre 
lande, og skrive artikler om det i Jæger, 
for at få os til at tilegne jeres 

slappe/moderne holdninger, ved at tro at vi 
har der alt for frit. 

• At der bliver arbejdet med/for jagten's sag 
i Danmark, for ellers er der ikke noget der 
hedder jagt i Danmark mere. 

• Har netop meldt mig ud.... 

• At i vil arbejde for at jagten i Danmark kan 
vedblive med at eksistere. 

• Jæger & Hjemmeside 

• Enighed gør stærk 

• Jo flere jo bedre, fælles fodslaw 

• Det er meget vigtigt at Dj. 
Holder fast i at det er mulig at gå på jagt 
Dk  
Det er jo en kultuer  som vi som jæger er 
en del af  
Jeg synes mange gange at man bliver 
dikteret alt for mange restriktioner fra 
politikerne og EU 

• For at kunne skyde i min lokale 
flugtskydningsforening 

• nem tilgang både personligt og på 
hjemmesiden 

• En forening der arbejde for mest mulig jagt 
uanset om man er rig eller fattig, stor eller 
lille lodsejer. 
 
At de grønne organisationer ikke får fratage 
alle vore jagtmuligheder. 

• at støtte en jagtorganisation 

• forsikring 

• Støtte op om en fælles sag 

• Varetage og fremme jagt og jagttider på 
vildt. 
Uddannelse af nyjægere. 

• Fællesskabet   Skydeøvelse m m 

• Bladet Jæger 

• At kunne komme på skydebanerne 

• At være i fællesskabet 

• Er glad for alle annoncer, der er i 
medlemsbladet 

• Det er ikke så vigtigt mere da de høre ikke 
på de små jægeren 

• Bladet 

• Magasinet Jæger 
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• Forsikring 

• Forskning og politisk arbejde 

• Varetager min interesser 

• Sammenhold 

• Bladet:Jæger!!!! 

• Jeg er jæger 

• Bladet jæger 

• Forsikring. 

• Forbundet skal gøre en vigtig indsats for at 
sikre jagten i Danmark 

• For at vi kan fortsætte med at gå på jagt i 
fremtiden også. 

• Sammenhold er styrken 

• At forbundet varetager medlemmernes i 
interesse for jagt 

• Troværdighed 

• Skydning. 

• Advokat 

• Det faglige arbejde i forbundet 

• Fællesskab er nødvendig 

• Sikre mulighed for fortsat jagt i Danmark 

• Godt medlemsblad med opdatering på 
jagtloven, gode artikler og billeder 

• tradition ,fælleskab  med ligesindede og 
bladet jæger. 
vigtigt talerør til politikerne og det øvrige 
samfund. 

• Jæger 

• Det er et krav for at være medlem af den 
lokale jagtforening! 

• At stå stærkt i forhold de øvrige grønne 
organisationer 

• Det har jeg faktisk svært ved at svare på 

• For at være medlem af lokalforeningen, der 
er ALT for langt fra bund til top, fra forslag 
på generalforsamling til 
Renpræsentantskabmøde. Urafstemning på 
mail er vejen frem, drop mellemleddene, 
spar på kontingentet, se hvad det koster at 
være medlem af DN eller DOF, de har noget 
større indflydelse politisk end DJ. 

• Der er faktisk ikke noget argument. DJ  er 
en samling indspiste personer som jeg ingen 
respekt har for. 

• I er den eneste jagt organisation der sider 
med ved forhandlingsbordet angående 
jagttider og diverse. 
 
Men mener pt. at i gør det skidt og hvis der 
var en anden organisation var der stor 
sandsynlighed for at jeg var med der i 
stedet for. 

• Som jægere mener jeg man bør stå 
sammen. Vi er nød til at arbejde sammen 
for at jagten som vi kender i dag skal 
bestå. 

• Jagtbladet 

• Danmarks Jægerforbund skal sørge for, at 
danske jægere på alle niveauer har de 
bedste forhold, og jagttider på jagtbart 
vildt giver mening, både vedr. periode, 
samt hvilke vildtarter, der skal have 
jagttider. 
Alt dette igennem stærkt politisk arbejde 
overfor ministerier og relevante 
organisationer. 

• Bevarer jagt for alle 

• Sammenhold 

• Vi skal stå sammen for at bibeholde 
muligheden for at udøve jagt i DK. Uden et 
fællesskab kommer vi ikke i mål. 

• Man har pligt til at være medlem 

• Man skal jo være medlem 

• Medlemsbladet 

• Det er vigtigt at støtte den forening der 
kæmper for at ens hobby kan få de bedste 
vilkår. 

• At jæger og vildt har gode kår i DK 

• For at støtte op om en grøn organisation 
der taler jagten og naturens sag 

• De lokale foreninger og skydebaner 

• Det er at der bliver tænkt på dem som ikke 
har ret meget jagt og gå på jeg tænker alle 
de mærkelige særfredninger og nu 
arealbegrænsninger man prøver på og lave, 
det er ikke nemt og finde ud af. Samtidig 
kunne jeg godt tænke mig at DJ er lidt 
mere fremme i skoene, du hører aldrig om 
DJ i medierne, at nu bliver der gjort 
modstand på særfredninger 

• Masser af  info 

• At jeg er jæger. 

• Det er meget vigtigt for mig. 
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• Jagttegn og jæger 

• Den varetager mine jagt interesser 

• At få information om ny lovgivning 

• Politiken 

• At DJ kæmper for den frie jagtret for alle 
jægere - stor som lille. 
Og så selvfølgelig det foreningsmæssige 
samlingspunkt og det sociale arbejde. Og 
det må ALDRIG bære præg af, at det er 
sammenspist, hvilket jeg ofte har en 
fornemmelse af det er. Og det er nok også 
det der gør, at jeg synes "toppen" i DJ 
virker sammenspist. 

• Fællesskab 

• Der er ikke andre muligheder 

• Det vigtigste lige nu er at. I skal gøre de 
store landbrug og landbrugs rådgivere 
ansvarlige for hvad de er igang med lige 
nu.. De ødelægger vores natur ved at fælle 
læhegn. læhegn med flotte egetræer. 
læhegn hvor vildtet kan beskytte sig. 
Og det er fint at i skriver i magasinet 
hvordan man skal lave vildtbeplantning. 
men hvor mange landmænd er det der er 
jægere idag. Det er en katastrofe hvad der 
sker lige nu. Brug alle jeres kræfter på 
dette emne. 

• Læring og viden omkring jagthåndværket 

• At jægerforbund arbejder for den lille 
jæger 

• Interesseorganisation der arbejder for at 
fastholde jagten i Danmark 

• Bladet Jager 

• Forbedring af jagtens vilkår 

• Jagten i Dk 

• Pt. det eneste alternativ der er, men DJ er 
stadig for vattede mht. at lade sig styre af 
de store godser og fine fornemmelser. 
Hvordan kan man stadig gå ind for at ex. 
Nordfyns Hjortelaug og andre også, at de 
skal være med til at bestemme jagttider på 
dådyrer og snart råvildt også.  , ex. når 
Nordfyns hjortelaug  ikke vil kommentere 
på aage v. jensen's  sultedød blandt dådyr 
og mufloner på æbelø da de som de siger 
ikke er en jagtlig part, men de får lov at 
indstille til totalt vanvittig forvaltning der 
kun tilgodeser godserne og store folk. 
Samtidig siger eksperterne at vi skal skyde 
langt flere. Ex. Nordfyns hjortelaug er 

dannet af nogle folk der ingen forstand 
havde på dådyr og det er deres egne ord. 
Men de får lov... Og det er ikke andet end 
trofæjægere der styrer det. Og jeg mener 
ikke vores hjorte skal forvaltes efter 
trofæer, men kød. 

• Sammenhold 

• Sammenhold 

• Det politiske arbejde for at sikre jagten i 
fremtiden 

• Bladet 

• At vi sammen står stærkest mulig 

• Foreningstilknytning 

• Interesseorganisation 

• Følge med i hvad der sker på området. 

• Iformation om hvad der sker inden for 
jagten i dk 

• Det ved jeg faktisk ikke, tænker på at 
melde mig ud 
Jeg syntes vores jagtbare arter forsvinder 
stille og roligt 
Og dem der er tilbage bliver forringet 

• At jæger stå sammen 

• alsidig orientering i medlemsbladet 
"JÆGER",Vil gerne støtte den lokale 
jagtforening. 

• Sammenhold 

• Har prøvet at ændre denne topstyrede og 
lukkede organisation indefra, da den kun 
arbejder for ledelsens interesser og ikke 
medlemmernes. Opgiver nu og melder mig 
ud, indtil direkte valg indføres. 

• At DJ lytter til medlemmernes behov og har 
en åben og ærlig kommunikation. 

• Sammenhold 

• Jeg elsker naturen og jagten 

• Jagt 

• tradition og fordi jeg mener at det er 
vigtigt at vi viser at vi er mange. Kun på 
den måde kan politikerne påvirkes så vores 
interesser bliver taget alvorligt. 

• generel opdatering af hvad der foregår 
inden for jagt. 

• Tja det er man 

• ?? 
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• Information. 

• Det er MEGET vigtig at vi som et fællesskab 
er organiseret på en måde så vi har politisk 
indflydelse og derved er respekteret. 
 
Vi jægere har også brug for et samlet 
ståsted hvor moral og ikke mindst etik 
vægter højt. 
Jeg oplever for meget junglelov og 
selvtægt jægere iblandt. Det skal vi til livs, 
så vi ikke ender med at udslette os selv.  
Venlig hilsen 
Johannes 

• Medlemskab og forsikring på skydebane 

• Adgang til riffelskydebane. 
Jeg synes, man som udøvende jæger skal 
give opbakning til DJ 

• det er helt klar fællesskabet / aktiviteter i 
de små lokaljagforeninger 

• sammenhold 

• Gennem lokal forening 

• Vigtig at vi som jægere har et fælles 
talerør 

• Arbejdet med at få mest muligt jagt 

• Oplysninger om jagt skydning 

• Ved det snart ikke 

• Bevarelse af jagt som en naturlig del af et 
naturnært liv i DK. 

• Nødvendigt at være en stor gruppe. 

• Information når jeg har brug for det 

• Det er meget vigtig at man står sammen og 
man taler med en stemme. 

• Bladet Jæger 

• Arbejdet for jagten og vildet 
De lokale foreninger og deres aktiviteter 
Skydebaner 
Bladet jæger 

• Politisk slagkraft, forening med aktiviteter 

• Så er man medlem af en jagtforening og 
dermed, en gang i melle mtilbud om 
jagt/regulering 

• Fællesskab , jagthorn, hundetræning, og 
bladet jæger 

• Støtte jægernes sag. 

• Bladet Jæger 

• Det skal man som jager 

• Fællesskabet 

• At det har jeg altid været. 

• Kun når vi står sammen er vi stærke 

• Indflydelse i regler og jagtbladet 

• Indflydelse på jagtens vilkår i Danmark 

• Det har jeg aldrig tænkt på. Det er man 
bare. 

• Bladet jæger 

• medlemsblad og en god organitation for 
jægere 

• For at støtte jagten i Danmark 

• Mit jagttegn og forsikringen som jæger 

• Markprøver og det politiske arbejde som DJ 
udfører. 

• den lokale forening og jægerbladet 

• Interessefællesskabet og Jægerforbundets 
kontakt og forhandling med offentlige 
myndigheder. 

• Jagtbladet og bakke op om forbundet, så vi 
ikke bliver kørt over at 
naturfredningsforeninger og 
dyreværnsforeninger 

• At have en dygtig og faglig god organisation 
i ryggen 

• For at holde mig up to date på området 

• At kunne følge med i nye områder inden for 
jagt, samt at have adgang til de nyeste 
informationer vedr. eksempelvis jagt tider. 

• DJ skulle være repræsentant for at fremme 
af forholdene for jagt, men andre 
vanvittige foreninger som DNF og andre 
"naturvenner" har for meget magt, så der 
bliver mindre og mindre jagt i stedet for at 
vi kan jage det vi har og jeg mener deres 
argumentation er fuldstændig ude af trit 
med virkeligheden. 

• Sammen holdet 

• Bladet jæger 

• Med forenings fællesskab opnår man de 
bedste resultater. 

• DJ,s indflydelse på den politiske bane, i 
vildtforvaltningsrådet og med relevante 
undersøgelser i forbindelse med usande 
påstande om jagt fra andre organisationer. 
Derudover den faglige viden vi medlemmer 
kan trække på hos DJ 
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• DJ´s aktiviteter 

• At jeg er medlem af en lokal jagtforening 

• Det er at danmarks jægere er samlet og 
reprænsteret af en samlet orgisation 

• At jeg er Jæger 

• Jeg får oplysninger fra bladet jæger 

• Jeg kan som mindre aktiv jæger holde mig 
godt orienteret om jagt bredt set ved at 
læse Jæger og ligeså at forbundet er 
kæmpe stemme politisk og i forbindelse 
med at fremme jagten som noget 
bæredygtigt og godt dyrene og naturen 

• Nyheder vedrørende jagt og politik 

• Med håb om i også vil varetage os jæger 
der kun har mindre områder at gå på, og 
ikke kun til gavn for de store konsortier. 

• Bladet jæger. 

• Det blev jeg bare da jeg tog jagttegn for 
35-40 år siden. Har aldrig brugt forbundet 
til noget, så er ikke så velbevandret i det 
aktive virke 

• At føle den “almindelige” jæger bliver hørt 

• Bladet: Jæger 

• Ved at være medlem af Danmarks 
Jægerforbund håber jeg at vi jægere står 
stærkere over for politikkere og EU. 
De giver også større slagkraft over for 
antijægere og andre  som er modstander af 
jagt i Danmark. 

• Få information om jagten i danmark 

• forsikring og og en forening der er for mig 
og kæmper for jagten 

• opdatering af nyt og nye love samt jagt 
tider 

• Være med i lokalforening, Jagter, 
Flugtskydning mm. 

• At være orienteret om jagtrelaterede 
spørgsmål. 
At støtte op om jagtsagen. 
At være medlem af en organisation der på 
et sagligt grundlag varetager jægernes 
interesser overfor myndigheder og det 
øvrige samfund. 

• Interessefællesskab. - bladet Jæger  -  det 
politiske arbejde i diverse grønne 
organisationer. 

• Bladet jæger , og info ang jagtlove, vildt og 
våben 

• Gode artikler om forskning m.m. i 
medlemsbladet 

• Lokal foreningen er det det vigtigste for 
mig 
Har været medlem i over 25 år 

• Nogen gode forsikringer 

• Bundefanget ellers så var jeg smutte 

• Støtte op om fælles organisation 

• Det er vigtigt at danske jægere står 
sammen for at 
bevare jagt i danmark 

• Støtte lokalforeningen og et uopfyldt håb 
om mere jagtrelateret indhold i Jæger, og 
mindre politisk pladder 

• Interessefællesskabet, vigtigt med en stærk 
interesseorganisation 

• At vi har et politisk talerør, som kan 
bidrage med fagligt og sagligt i den 
politiske debat 

• For at styrke jagtens vilkår og få indflydelse 
på udviklingen 

• Det er at skabe accept og respekt for 
jagten i Danmark og i udlandet 

• Jeg er jæger i Danmark 

• Jæger 

• sammenhold 

• Interessefællesskab 

• Fællesskabet i min lokale forenings. Ellers 
intet der binder mig til DJ. Og overvejer 
kraftigt at melde mig ud efter 26 år. 

• Altid opdateret på området 

• Politisk jagt indflydelse 

• Opdateret med ny viden 

• Retssikkerhed , information og bladet. 

• Forsikring til skydebane  
Bladet 

• For ikke at stå alene.... 

• viden via jagtbladet 

• Det er den eneste organisation der seriøst 
arbejder for at bevare og argumentere 
positivt for jagtens berettigelse. 

• At der skal være et stærkt fællesskab for 
bæredygtig jagt i Danmark, ellers 
forsvinder jagten. 
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• Jagttider 

• Fællesskab 

• I fællesskab kan vi løse tingene sammen, 
der ved opnå bedre resultater. 

• min interresse organisation 

• Bladet Jæger 

• Bladet Jæger 

• At vi står stærkt overfor de andre grønne 
organisationer og der ved bevare mest 
mulig jagt 

• Sikring af bæredygtige jagtmuligheder nu 
og i fremtiden 

• Jeg er jæger 

• Medlemsbladet og en interesseorganisation 
der varetager mine interesser 

• Det er et interessefællesskab for jægere. 
Samtidig er det den organisation som taler 
jægernes sag i VFR. 
Jeg mener man skylder jagtens sag at være 
medlem. Men jeg ønsker også gode 
medlemmer. Gode medlemmer er brave 
jægere, og ikke alle der har jagttegn er 
brave jægere!! 

• For at deltage i skydeprøver og 
hundeprøver 

• At jeg kan bevare mit jagttegn og være 
opdateret i “Jæger” 

• vigtigt af hensyn til at kunne drive jagt i 
Danmark 

• Vigtig med en interesse organisation 

• Forsikring ifm DJ skydeaktiviteter og 
allervigtigst kæmpe for retten til mere 
jagt. 

• bladet 

• At jeg er jæger og dermed føler ansvar for 
det etiske aspekt ved jagt og 
vildtforvaltning. Kort sagt rene linier på 
alle stier. 

• information om Hunde arbejde-dressur og 
udvikling omkring vildtforvaltning og hvad 
der bliver gjort for de forskellige 
jagtforeninger 

• Er nød til det for at deltage i  FM 
ellers var jeg ikke medlem 

• Interesse for jagt natur og vildtpleje 

• Fællesskab 

• Bret orientering fo alle 

• tryghed 

• Oplysning om alt relevant med hensyn til 
jagt og jagttider. Og at man bliver bedre til 
at oplyse reguleringsjæger om problemer 
og muligheder om at hjælpe med 
regulering. Så det ikke bare er en lukket 
kreds der har monopol på den slags. 

• Fællesskab 

• Varetagelse af jagtens interesse i den 
politiske verden 

• Håber på mere dåvildtjagt,FEKS fra 1-9 og 
skyder og lerduer og så generelt mere 
jagt,hvis vi kan få det 

• Fantastisk fagblad 

• dj. arbejder for jægere, jagt og våben 
arbejder også  
politisk for jagt i Danmark. 

• bladet 

• Jeg er jæger, ingen andre varetager vores 
interesse. 

• forsikring 

• Uanset om man er rigmand godsejer eller 
fattigrøv har lige ret til jagt og at 
ejendomsretten ikke bliver krænket 

• Tja, håber på at DJ. måske kunne blive 
mere til gavn for bredden af jægere..... 

• For at få faglig information om jagt. 
Det er vigtigt at vi har en jagtorganisation 
Jeg er så ikke så enig med organitationen 

• Nyheder, jagtblader, jura og forsikring 

• Sammen er vi stærkest. 

• Det tænker jeg faktisk over en gang om 
året, når kontingentet skal betales - og 
kommer frem til at alternativet er værre. 

• Jægersammemhold 

• Bladet 

• Det er vigtig at vi jæger arbejder sammen i 
en landsforening. 
Da ingen vil forhandle med mange 
forskellige jagt organasioner hvor interesser 
stritter i alle retninger, og med mere eller 
mindre rabiale holdninger 

• Den overordnede jagtpolitiske indsats samt 
fremtidigt øget støtte til de lokale 
jagtforeninger 
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• Jagtforsikring 
Adgang til skydebaner 

• At der er en organisation der varetager 
jægernes intersser, selvom det er op af 
bakke og jeg ikke altid er enig i den politik 
som forbundet arbejder efter 

• Magasinet Jæger 

• At mine interesser bliver understøttet både 
lokalt og på landsplan 

• DJ's arbejde for at bevare jagten i danmark 

• Får en god bred information. 
DJ gør et godt stykke arbejde rent politisk, 
også overfor andre organisationer. 
Der er mange gode kurser. 
Spiller Jagthorn på konkurrence plan. 

• Fælles organisation med politisk berøring 

• sammenhold 

• Engagementet i den lokale jagtforening 

• Bladet Jæger, og forsikring. 

• fællesskabet 

• Fællesskab i lokalforening og skydebane 

• bladet 

• At medlemmerne fremstår samlede og at 
forbundet udnytter alle muligheder for 
indflydelse indenfor det jagtpolitiske. 

• Forbundet er den eneste organinsation der 
er i stand til at varetage mine politisk 
interesser .  Der er intet alternativ 

• Da jeg fik jagttegn troede jeg det var et 
krav at skylle være medlem af DJ, og det 
troede jeg i mange år. Og jeg er det endnu 
som 70 årig. 

• Det er nok bladet og rådgivning på våben 
området. 

• Sammenhold - skabe enighed 

• Det er at Dj begynder at gøre noget for den 
lille jæger  
Det vil sige at kæmpe han ret  
Vi er blevet glemt  der var en gang alle 
blev hørt det gør vi ikke mere  
tror løbet er kørt der skal en del til for jeg 
bliver som medlem og har brugt 23 år som 
bestyrelse medlem af en jagtforening 

• Orientering generelt om jagt 

• Gode artikler fra ganske alm jagtformer 
med rigtig jagt, gider ikke artikler fra 

fasan/andejagt fra halv tammer fugle på 
div godsjagter. 

• Nødvendigt med en interesse organisation. 

• Har ingen idé længere. Det er bare gammel 
vane 

• For at støtte op om det gode arbejde som 
jægerforbundet udføre og for at få god 
information indenfor jagt området 

• Jagtfeltskydning 

• Dansk Jagt har brug for en fælles front 

• Jagthunde 

• forsikringsmæssigt vedr. skydebaner , 
jagtbladet. 

• At støtte jæger forbundet 

• Ny hedder 

• DJ´s kamp for bedre vilkår til danske 
jægere og mere bæredygtig 
jagt/regulering, faglige kurser mv. 
En faglig organisation alle ansvarlige 
jægere bør støtte op om. 

• At kan følge med i hvad der sker. Kan søge 
bistand efter behov. 

• At jeg som jæger føler mig repræsenteret. 
Det føler jeg helt ærlig ikke rigtig i de 
senere år. Desværre, men "den beskedne 
jagt" synes ikke så vigtig for DJ i min optik. 

• Politisk arbejde indenfor jagt 

• Forsikring 
App 
Samhørighed 
Sammen er vi stærkere 

• Sammen står vi stærkere 

• Vi er nødt.at stå sammen 

• De sørger for jeg har mulighed for at gå på 
jagt. 
De skal kæmpe for at alle har ret til at 
drive jagt, rig som fattig, på så meget 
forskelligt vildt som mulig. 

• Bladet 

• Skyde bane 

• info om jagt 

• At jeg for doven til at melde mig ud af 
deres pis. 

• Jagtbladet 

• Fællesskab gør stærk 
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• Søger at jagten forbliver accepteret af det 
øvrige samfund som forsvarlig og relevant 

• Så jeg kan følge med i hvad der sker på den 
front. 

• Nyheder 

• Sammenhold 

• Gør noget  for strandjægerne vi ender med 
at være en uddød race 

• At vi skal stå sammen, for at forklare vores 
passion for jagt og natur. 

• Sammen står vi stærkere,  
Til de forskellige beslutninger for jagten 
her hjemme. 

• Fællesskab, Jæger mv. 

• At være medlem af en jagtforening 

• Stående jagthunde, som I er ligeglade med 

• vidensdeling om jagt, hundeprøver 

• Jo flere vi er sammen om jagtens sag jo 
bedre mulighed for jagt fremadrettet. 

• Man er nød til at støtte, den organition der 
varetager ens interesse 

• Det er for at være opdateret på 
jagt/jagttider/vildtinfo og generelt info 
vedr. jagt og natur 

• Info via medlemsbladet 

• Danmarks Jægerforbund har som vigtigste 
interesse organisation at sikre min Jagt, at 
vi ikke ender som holland at 
veganerne/DOF får jagten i disse tider 

• At læse jæger 

• At kan komme på jagt , med min lokale 
jagtforenging 

• Hundeprøver. 

• Eneste relevante sammenslutning 

• Adgang til viden indenfor jagt og 
jagtforvaltning, samt skydebaner. 
Derudover håber jeg at DJ snart få 
indflydelse på den politiske udviklingen af 
jagten i DK. DJ virker pt. handlingslammet 
og isoleret i Vildtforvaltningenrådet. Det er 
ikke okay - Gør noget. 

• Sammenholdet, som jeg håber bliver 
styrket mere end for nuværende 

• Det er et godt bagland 

• Det at være en del af en fælles 
jagtorganisation, som pga. det store 
medlemstal har en mulighed for at blive 
hørt og taget alvorligt af den lovgivende 
forsamling. 

• Det er det eneste forbund der pt er. 
Alternativet er ikke at have nogen form for 
bare en lille smule indflydelse. 

• Vi skal stå sammen for at opretholde 
indflydelse og der ved også mulighed for at 
bevare jagt retten og rimelige jagt tider. 

• At foreningen har politisk indflydelse og 
arbejder politisk målrettet for jagten i 
danmark 

• fællesskab - oplysninger om ændringer i 
jagtlov . jagtbladet . 

• Opretholdelse af den frie jagt i Dk 

• Jagtforsikring og medlemsskab 

• Arbejde for jægeres interesser 

• Forsikret via DJ 

• Jaaaaa 

• håbe på at vi jæger stå sammen 

• Fællesfront 

• Det jagt politiske arbejde 

• Jeg er jæger 

• Aktiv jæger gode artikler info om mange 
ting 

• For at holde mig orinteret 

• Sammen er vi stærkest for bæredygtig jagt 
I DK 

• "Jæger", fællesskab omkring jagt, kontakt 

• Hvad  der rører sig 

• De informationer der kommer ud gennem 
bladet. 
od der forsikring der er med i 
medlemskabet, og adgangen til skydebaner 

• Som jeg husker det er der penge at spare. 
Blad/lokal jagtforening. 

• Faglighed, synlig i det politiske, og at man 
fortsat arbejder for mest mulig jagttid på 
de arter der kan bære jagt. 

• 1. Jeg håber, at DJ husker på alle jægeres 
interesser, særligt, at det stadig skal være 
muligt for husmænd og mindre lodsejere at 
kunne gå på jagt. Man får indtryk af at 
godser, skytter og vildtforvaltere på statens 
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ejendom har størst indflydelse. 
2. Håber på en brugbar app svarende til 
"We hunt" med vindretning, jagttider etc. 

• Det at være organiseret. Enighed gør 
stærk. 

• For at gå på jagt 

• At vi som jægere står sammen 

• Jagten i dk ikke bliver forringet yderligere, 
den er meget indskrænket de senere år. 
Ligeledes er der mange tåbelige regler. 

• Fordi det er tvunget, hvis man skal være 
med i den lokale jagtforening, hvilket jeg 
gerne vil.  Helt tosset, at det er tvunget at 
betale så meget i kontingent for noget jeg 
ikke ellers har brug for.  Hvorfor ikke 
mulighed for et B medlemsskab eller 
lignende for dem der gerne vil det? 

• At vi har et talerør 

• Min jagtforening 
Forsikring 

• Jagt, skydning 

• Orientering 

• Støtte til varetagelse af politisk arbejde for 
jagtens vilkår i Danmark 

• Kæmp for den frie jagt i Danmark 

• For at være en del af talerør, op mod 
politikerne. 
Men, med "faneflugt" bliver vi færre 
medlemmer, hvilket IKKE er godt! 

• Sammenhold gør os Jægere mest stærke 

• Bladet "Jæger" og de lokale forenings 
aktiviteter 

• Fællesskab. 

• Inspiration ved bladet Jæger 

• For at få jagtbladet og deltage i 
feltskydning. 

• støtte jagtmulighederne 

• For at opnå politisk gennemslagskraft, her 
er medlemstal afgørende, desuden kan jeg 
godt lide bladet Jæger. 

• Indflydelse på jagten 

• Elsker jagt og fællesskabet 

• Varetagelse af jagten i Danmark 

• for at støtte det gode arbejde DJ udfører 

• Har gået på jagt I 40 år og altid været 
medlem derfor er det vigtigt og kunne 
beholde "gamle medlem" 

• Ingen, da jeg er meldt ud pr. 31/12-20. Da i 
har svigtet den fri jagt på havet til fordel 
for godsernes “fasanjagter” mv. er der ikke 
længere noget argument for mit 
medlemskab! 

• Magasinet “Jæger” 

• Lokalforeningen 

• Politisk påvirkning- saglighed 

• At følge tidens argumenter for god jagt-etik 

• Politisk arrangement der støtter jagt og 
større biodiversitet i Danmark 

• Jeg vil ikke stille mig udenfor indflydelse 

• Telefonisk rådgivning på jagt lovstof 

• Orienteringen for jægere 

• Jeg tror at jo flere vi er jo bedre stå vi når 
der skal laves ny jagttide og love 

• Jeg synes alle jægere bør være medlem af 
Danmarks Jægerforbund for at kunne have 
en samlet stemme i samfundsdebatten - vi 
er for svage alene 

• Jeg går på jagt - derfor er jeg naturligvis 
medlem af den tilhørende 
interesseorganisation 

• Ikke så mange alternativer, tradition og 
fællesskab, og ikke mindst vigtigheden af 
at være organiseret, med det formål at 
bevare jagten i Danmark, via politisk 
indflydelse 

• Har altid været medlem 

• Magasinet Jæger 

• fællesskab "løfte i flok" 

• At vi taler med en stemme i 
vildtforvaltningsrådet (jagttider) 

• Jagtpolitisk organisation 

• for at støtte så vi får indflydelse 

• Det er jægernes fagforening. 

• Indflydelse om hvordan naturen forvaltes 
og bæredygtig jagt eu har for meget at sige 
så derfor kan de påvirkes ved mange 
medlemmer 

• Danmarks Jægerforbund er min 
"fagforening". 
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• For at gå jagt 

• Sammenhold 

• Det er vigtig med sammenhold og kamp for 
jægernes kamp om naturen og kamp for 
arter at jage samt for de forhold vi har at 
jage under 

• At kunne finde viden og info om hvad der 
gælder lokalt og nationalt. - regulering, 
kurser. 

• gøre Danmark jægerforbund til en stærk 
spiller i politiske forhandlinger. 
 
Kun ved at jægerne står sammen kan vi 
gøre en forskel 

• Jægere er nød til at stå sammen i en stærk 
organisation for at have indflydelse på 
jagtens vilkår i Danmark 

• Interesse fællesskab 

• varetager jægernes interresse 

• forsikringerne 
Det vigtig at der er en organisation der kan 
arbejde i helherder, for vildtet - naturen og 
jægerne. 

• Sammenhold 
Hundearbejde 
Jægerforbundets politiske arbejde 

• At man ikke kun holder fokus på 
hjortevildt, men derimod også den frie 
jagtret på fiskeriteritoriet, så alle jægere, 
rig som fattig har mulighed for at udleve 
jagten i DK 

• I håbet om at jægerforbundet til stadighed 
og fremadrettet bevare muligheden for at 
gå på jagt. samt, at Jægerforbundet er i 
stand til at formidle de gode intentioner 
om at drive jagten på "den rigtige måde" 
således at jægerne ikke bliver sin "egen 
værste fjende" ifm. jaglovgivningen. 

• Faglig opdatering 

• Kultur og at det er et organ der taler 
jægernes sag og at de taler med den vægt 
der ligger i medlemsantallet. 

• At forbundet husker de små jæger og de 
små områder 

• Det gode medlemsblad og forsikring 

• For at bakke op om jagtens vilkår i DK og 
der er intet alternativ til DJ 

• Pligt 

• Fælles front i det politiske arbejde for 
jagten i Danmark 

• Få lidt ny viden. 

• forsikring og jægeren 

• For at have mulighed for at få 
jagtrelaterede nyheder 

• Indflydelse og kammeratsskab 

• DJ varetager mine jagtlige interesser 

• Hører lidt om jagt, har ikke haft meget tid 
til jagt, men håber at få mere tid nu da jeg 
har solgt en gård 

• Uden Danmarks jægerforbund vil jagten i 
Danmark bliver stærkt reduceret. Det er 
den allerede godt på vej til. 

• Magasinet “Jæger” + faglig indsigt 
/gensidig respekt overfor 
samarbejdspartnere, så der gennemsigtig 
sund fornuft i gældende love og fremtidige 
aftaler 

• Interessefælleskab, fede artikler i jæger, 
rådgivning af medlemmer om jagt og 
juridiske spørgsmål, skabelse af 
skydefaciliteter til træning, fagligt baseret 
arbejde for mest mulig jagt til alle jægere 
også "den lille mands jagt". 

• At få info om nyt, og hvad der rører sig 
omkring jagt 

• Håber på en stærk organisation, der taler 
jagtens grønne sag 

• Orientering om nye love og tiltag. 

• Bladet og det politiske arbejde 

• ja jeg kun kan være medlem af min 
jagtforening ved at jeg er  medlem hos 
jer.. og det er bare så forkert.. 

• Fællesskab 

• Fællesskab gør stærk. Det er vigtigt at der 
er en fælles organisation, der kan tale 
jægernes og jagtens sag politisk 

• Ingen. 
 
Jeg er sur over at man opkræver 50 kr i 
administrationsgebyr for hvert medlemskab 
af lokalforening. Det er helt uacceptabelt 
grådigt. 
Overvejer pt. at udmelde mig. 

• Jæger magasinet og tradition  
Har været medlem i over 33 år 

• Min tilknytning til den lokale jagtforening 
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• Det politiske arbejde for natur og jagt 

• At undgå, at de at de røde organisationer 
lukker ned for jagten på både hav og land. 

• Fællesskab og Information om jagt 

• At DJ er der for medlemmerne 

• Hvis vi vil bevare jagten i Danmark skal vi 
stå sammen ogfølge med i havd der rør sig 
på det grønne  område og gå i positiv dialog 
med andre der også arbejder for naturen. 
Når jagtegn affgiften stiger så tag positivt i 
mod det  og lydt interseret i hvad det 
kunne gavne jagten og naturen. istedet for 
at brokke sig over de små 150 kr og hvad 
pengene skal gå til ,det er en gammeldavs 
måde at reagere på 

• Troede det var obligatorisk, som indehaver 
af jagttegn 

• Den lille mands ret til jagt. 

• Dygtige medarbejdere. 

• Har været medlem i 37 år og håber forsat 
på vi står stærkest ved at være et 
fællesskab. 

• Fælleskab gør stærk 

• Der er brug for et fælles talerør for at sikre 
mere jagt fremover. 

• Arbejder mere for jagten og mindre 
politisk.  
Jagttider for året skal være gælden fra d.1 
marts.  
Ingen ændringer 2 dage før d. 1 september. 
Mindre regulering og mere jagt. 

• Være en del ag fællesskabet 

• En god organasiation med mulighed for 
relevante kurser for jægere 

• Vi skal stå sammen som jægere. Men 
mangler DJ’s kamp for vi små jægere. 

• Har været medlem i over 30 år og kender 
ikke andre forbund. Har indtil nu været 
tilfreds. 

• Hvis jagten skal bevares kræver det en 
indsats 

• Et godt medlemsblad, som holder mig 
opdateret på love og regler 

• Det skulle være at Jægerforbundet er for 
jæger. bestemt af jæger 

• er kun medlem da jeg er medlem af en 
lokal jagtforening, ellers var jeg ikke 
medlem. 

• Min lokale jagtforening. 
Har oplevet alt for meget, hvor dj 
beskytter sine egne, på trods af beviser 
mod disse. Det er rystende at navngivende 
personer skal slippe med en løgn. Og 
chefen for området svare vedkommende 
benægter, der var flere vidner der kunne 
bevidne løgnen 

• Indflydelse i det jagtpolitiske og at i 
varetager mange områder hvor det kommer 
jægerne til gode 

• Jæger 

• Medlemskab af organisation der varetager 
mine interesser. 

• at støtte danmarks jægerforbund 

• De varetager mine interesser indenfor jagt 

• Arbejdet for at der fortsat er jagt i 
Danmark på så mange arter som muligt 

• Jagtbladet 

• Konkurrence skydningsdelen på 
flugtskydning 

• Tradition og bladet jæger 

• At vi kan bevare retten til at gå på jagt i 
danmark og ikke absolut skal til udlandet 
hver gang. 

• DJ varetager jægernes interesser. 

• Være organiseret 

• Sammenhold 

• Det er svært at blive ved med at finde et 
godt argument 

• er man jæger,skal man være medlem af DJ 

• Lokal forening 

• Gode informationer hvad der forgård rundt 
i landet af nye tiltag. 

• jagttider, den grønne vinkel, 

• Naturvejledningen 

• At jeg kan følge med i hvordan jagt udføres 
i Danmark, og hvordan jagt forvaltes (Jeg 
bor i Grønland) 

• samhol 

• Fællesskabet 

• Stå sammen 

• støtte 

• At det er DJ der sidder i VFR 
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• Bladet og forsikring samt overblik over 
jagttider 

• Bladet, Gæger 

• God indsigt i jagtens forhold i Danmark 

• Jægerne i DK SKAL stå sammen for politisk 
at sikre jagten  på den lange bane. 

• At blive holdt orienteret om forbundets 
virke, love -regler samt udviklingen inden 
for jagtsagen. 
Ikke mindst det store fællesskab. 

• Lokal jagtforening er en del af DJ 

• Forsikring 

• App'en. Hunde prøver 

• Indsats politisk for jagt interesser 

• Jeg kan godt lide Jægerbladet, og synes, at 
det er mest rigtig at være medlem. 

• Sammen står vi stærkest. 
Dette er imod de folk som vil have forbudt 
jagten. 

• Sammen Står vi stærkest 
Alt den hjælp vi får i lokalforening 
(skydebaner) 

• Styrkelse af de jagtpolitiske interesser samt 
tilbud om jagt og jagtrelaterede emner. 

• der er intet fuldgyldigt alternativ 

• Det er at der er en forsikring hvis der sker 
noget galt. 

• Bladet jæger og skydearrangementer 

• Godt sammenhold med en god formand. 

• jægerne har et talerør  
 
fællesskab 

• Fællesskab 

• Jagt bladet og den hjælp 
 kan få når jeg ringer ind 

• Traditionen 

• Det er min "fagforening" for min hobby. 
det er et vigtigt stykke arbejde der udføres 
for at bevare jagtens gode vilkår i 
Danmark. 

• At vi jægere har et stærkt forbund, som 
arbejder for vores jagt i Danmark! 

• De søger for vi kan gå på jagt i dk med så 
mange arter 

• At stå sammen for jagtens skyld og 
overlevelse. 

• Opdatering af det sidste nyt jagttider m m 

• Tilgang til skydebane 

• At jeg føler mig orienteret om udviklingen 
af den Danske jagt, og en forventning om at 
DJ varetager danske jægers interesser, mht 
jagttider, jura, og image udadtil. 

• Det er den eneste "fagforening" som 
varetager mine interesser overfor 
myndighederne - og som har 
forhandlingsretten.  I øvrigt også nødvendig 
overfor organisationer, som ikke fatter 
hvad jagt er. DJ er bydende nødvendig ,for 
at holde flere andre grønne organisationer i 
skak. 

• Sammen står vi stærkere! 

• Jagtforening i mit område. 

• Fællesskab - interesse - hvad der sker på 
orådet 

• Det skal jeg være fordi jeg vil være 
medlem af den lokale jagtforening 

• At de er talerør for min natur interesse. 

• Jeg er jæger  

• Jagt info og sikkerhed 

• Lokale foreninger 

• For at stå sammen om det politiske arbejde 
med at bevare jagt i Danmark og så min 
lokal forening. 

• sammen er vi stærke 

• At vores interesse bliver varetaget overfor 
politikerne, og at vi har en stærk, og 
fleksibel,  front overfor de øvrige grønne 
organisationer. 

• At DJ arbejder aktivt på jægerens vegne, 
det være sig politisk og lovgivningsmæssigt 

• Ingen 

• Varetagelsen af jagtinteresser overfor det 
politiske system 

• Jeg håber at der bliver kæmpet noget mere 
for jagtretten  på havet og ikke bare slå op 
i banen når snakken falder på fredning af 
fuglene. Her tænker jeg på det sidste nye 
tiltag med Havlit og Fløjlsand 

• Jeg er jæger og DJ sikrer mine interesser så 
jeg også i fremtiden kan gå på jagt 
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• Der har jeg desværre ikke et konkret svar,  
I virkeligheden lidt ærgeligt at have den 
følelse. 

• Som formand for vores lokale jagtforening 
er jeg vel skrevet Men ellers mener jeg at 
det er vores eneste chance for at skulle 
have nogen at sige om jagten i dk. 

• Talerør for større forståelse af jagten i DK 

• At jægerforbundet sørger for at arbejde for 
jægere 

• At have adgand til en lokalforening 

• der er ikke så mange andre muligheder. lidt 
er bedre end ingen ting 

• Fællesskabet med forening og jagt og de 
gode oplysninger i bladet 

• Som jæger - og ret aktiv - bør man være 
medlem af sin faglige organisation 

• Dj skal repræsentere jægerne udadtil i 
befolkningen som naturforvaltere og 
fornuftige mennesker 

• Ingen 

• At jeg altid har været det... 

• Kun sammen kan vi flytte grænser 

• Fastholdelse af den menige jægeres 
interesse 

• En stor organisation vil altid have større 
indflydelse 

• For at være medlem af lokalforeningen 

• støtten til jægerforbundet 

• For at være medlem i en jagtforening og 
for at modtage magasinet Jæger 

• * Varetager jægernes interesser  
* Yder passende modspil til fanatiske dyre- 
og miljø organisationer 

• Fælles interesse med andre samt mulighed 
for at dygtig gøre sig fagligt 

• Det forbedre forhåbentlig jagtens vilkår 

• Bladet jæger  
 
Forsikring på skydebanen 

• Sammenhold om at drive fornuftigt jagt. 

• Er interessefællesskab som kan varetage 
jægernes interesse. Også de almindelige 
jægeres mulighed for jagt. Der skal ikke 
tages ekstra hensyn til rige godsejere. 

• At kæmpe for levesteder til vildtet, få 
landbruget til at passe bedre på naturen. 

• jeg vil gerne være organiseret i en forening 
af ligesindede. 

• fældesskab 

• DJ burde tænke mere på den lille jæger og 
ikke altid tage hensyn til hvad de større 
jord besiddere ønsker 

• Forsikring 

• det er jo stort set den eneste organisation 
der er i dk, men i skal se at få lavet om på 
topstyring og kammerateri. 
ellers er jeg bange for at det smuldrer. 

• en tror på at der er brug for en stærk 
fælles organisation som formår at arbejde 
politisk og strategisk med jagtens vilkår og 
som kan løfte driften af aktiviteter 
forbundet hermed. 

• Fordi jeg ikke kan være medlem af min 
Jagtforening uden at være medlem af DJ 

• Et stærkt DJ er godt og vigtig for jagten i 
DK 

• jæger bladet 

• Fællesskabet mellem jægerne og og at 
læse det nye blad når det ankommer til 
post kassen 

• at vi er der når ornitologer og andre 
forsøger at begrænse jagten 

• DJ er den eneste organisation vi har der 
arbejder for jægerne 

• Gode aktiviteter skydning, jagtsti, 
hundetræning mm 

• Bladet og det at være i et forbund 

• Danmarks Jægerforbund arbejder for og 
styrke jægernes interrasser, og varetager 
opgaven med og lave relevante kurser for 
jægere. 

• Jagtbladet 

• Det er ganske simpelt, fordi det er 
betryggende at have en stor og 
indflydelsesrig organisation i ryggen. 

• Jeg er opmærksom og glad for den politiske 
indflydelse, som DJ har 

• det er vigtigt at jægere står sammen 

• Opdateret viden og rabat aftaler  - som der 
er for få af ! 
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• modvægt til grønne organisationer. Mest 
muligt jagt for danske jægere - men 
desværre er forbundet med fordækt støtte 
til arealbegrænsning for afskydning af kron 
og dåvildt selvom der udmeldes noget 
andet - stop arealbegrænsning og stop 
brunstjagt i stedet 

• Vigtig interesseorganisation 

• Solidaritet og fællesskab 

• Mine lokale jagtforeninger 

• For  at blive orenteret 

• Sikker jagt i morgen. 

• Støtte et forbund som skal kæmpe for 
retten til jagt. Men DJF taber de politiske 
kampe. I tør ikke stå imod de andre. I er 
for svage politisk. 

• Der skal være nogen der taler jagtens sag i 
fællesskab ellers uddør jægerne 

• Fællesskab = styrke 

• Fællesskabet 

• FÆllesskabet 

• At få oplysninger og følge med i udviklingen 

• Tror mest det er en tradition. 

• jeg vil gerne støtte det solide, brede 
foreningsarbejde med undervisning, 
skydetræning, hundetræning m.v. for børn, 
ungjægere, og alle almindelige jægere 

• Bladet Jæger og at vi står sammen 

• Ja, hvad er det ikke! Forbundet er for vag i 
holdninger til bl.a. ulv i Danmark 

• Jagten i Danmark skal have et ansigt. 
Jagten i Danmark skal være integreret i 
naturpolitikken. 

• Jagtforsikring! 

• At jeg som jæger er en del af en større 
organisation, der støtter og bidrager til min 
viden om jagtens udvikling i Danmark. 

• Forsikring vedr jagt 

• Ny faglig viden og gode artikler om øvrige 
medlemmer 

• Bladet Jæger 

• Får en god videnskab gennem  Bladene 

• Er min interesseorganisation, der gerne skal 
fastholde og udvide mulighed for jagt i 
Danmark 

• tvang 

• Informationer der er vigtige om ny 
lovgivning for jagt m.m. 
via e-mail, jagtmagasinet og hjemmesiden. 

• Fællesskab og politisk indflydelse 

• Støtter muligheden for jagt forbliver en 
mulighed for ens børn også ved at være der 
er så mange medlemmer som muligt. 

• sammen er vi stærke. Jo flere medlemmer, 
jo stærkere er organisationen politisk. 

• medlemsbladet adgang til kurser 

• Jagt udbud 

• Politisk indflydelse på natur- og jagtpolitik 

• At der bliver taget hånd om alle 
medlemmer BÅDE den store jæger med 
adgang til store jagtmarker og den lille 
jæger der kun har adgang til jagt på vandet 
eller små jagtmarker. 
Og der er en fremtid for strand og havjagt i 
Danmark. 

• Information 

• Jægerbladet til orentering 

• Lokale jagtforeninger, kurser mv.. 

• at man er med i en lokalforening 

• Jeg elsker Jæger bladet og læse artikler 
om natur. 

• Sammenhold 

• Man bør støtte op omkring en forening der 
skal varetage jægernes interesser 

• bladet og juridisk rådgivning 

• At jeg pt ikke kan komme uden om du 

• DJ er en vigtig medspiller i mine 
bestræbelser på  
fortsat at kunne gå på jagt i Danmark. 

• Et forbund der har indflydelse 
på jagt i Danmark 

• Fællesskab, forsikring, 

• Sammenholdet, samarbejdet og 
aktiviteterne i de lokale foreninger. 

• Lokalforening 

• For at gå på prøver med mine hunde. Ellers 
havde jeg nok ikke været medlem efter alt 
vildt bliver fredet efter hånden eller 
jagttider flyttet. Så er man for gammel 
dags med inden for prøver med mark og 
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apportering ny tænkning mangler vi. Vi 
skriver 2020. 

• For at kan være med i den lokale 
jagtforening 

• At dj,s top tager sig af alt praktiske så man 
kan gå trykt på jagt og ved at dj har styr på 
love - regler - jagttider samt er med til at 
fremhæve hvad en jæger kan og må når 
man er jæger.  
 
Udvikle dj så det kommer til at passe ind 
med nutiden jagt - jæger.  
 
Forsætte med kursuser / uddannelser.  
 
Få kikket på alle de jagtforeninger der er i 
dag  
 
Evt kreds / region opdeles på en ny måde 
så alt det ballade der er i mange foreninger 
ikke påvirket mange af dj medlemmer samt 
det arbejde der laves i toppe.  
 
Ps Mange jæger ved slet ikke hvad der laves 
i dj. Lige som mange heller ikke ved hvad 
en politiker laver uanset hvad patig man er 
til.  
 
Dj er godt igang men der er et stykke vej 
endnu.  
 
Medlemmer skal der til for at få alt til at 
hænge sammen. Men man må også gerne 
fravælge dem der kun giver unyttig arbejde 
for dj. 

• Ingen kommentarer 

• At det er nødvendigt med en organisation 
for at beskytte jægernes interesser 

• jagten er en vigtig del af mit liv og noget 
jeg har sammen med familien som også går 
på jagt og jeg ved at danmarks 
jægerforbund beskytter og plejer mine 
interesser så jeg stadig kan gå på jagt. 

• Kampen for jagten i Danmark, også for den 
lille jæger! hvilket halter noget for tiden! 

• For at opretholde vores Jagttider så vi 
stadig kan gå på ja efter mange arter om 
mange år 

• jagttegn 

• Lokalforening 

• Mit behov for at kunne drive organisationen 
hen i en retning hvor fornuften råder. 
Adaptiv jagtforvaltning er ikke fornuft. Jagt 

skal være for alle i Danmark, ikke personer 
som har mange penge eller er store 
jordbesiddere 

• Jæger, forsikring 

• At DJ får en større repræsentation (flere 
medlemmer) for at fremstå, og agere, som 
en magtfuld organisation. 
 
Det er fint med et repræsentantskab, men 
valg til Hovedbestyrelsen skal ske ved 
simpelt demokrati (direkte valg) og ikke 
repræsentativt demokrati, som nu. 

• At i skal stoppe med at røvrende 
demokratiet til jeres såkalte "valg" og 
sætte stemmen på hver enkelt medlem. 

• At vi er mange 

• Kun samlet har vi som jægere en stemme i 
samfundsdebatten. Alle jægere burde være 
medlem, så der var mere gennemslagskraft. 

• Jagt forsikring  
Jæger bladet 

• Vigtigt at være medlem af organisationen 

• Tradition 

• Foreningsorganiseringen 

• Kompetente og dygtige medarbejdere som 
varetager danskernes interesse for jagten 

• Det er vigtigt med et forbund der varetager 
alle jægers interesser. 

• At man Arbejder for at beholde jagten i 
Danmark.  
Og arbejder for at jægerne ikke bliver kørt 
overende af Naive Miljø tosser. 
Og at jagten ikke drukner i politiske regler. 

• Jeg ønsker at jagten i dk har en 
lobbygruppe. 

• Forbundet er jægernes gode billede ud af 
til og alle de super gode kurser det 
afholder. 

• Der arbejdes for at fremme jagten 

• For at støtte op omkring forbundet, der 
forhandler vilkårene for jagten i Danmark 

• Bladet jæger 

• Et seriøs jægerforbund 

• Den udadvente information til samfundet 
om hvad jagt og jægere er og hvad de 
laver. 

• Støtter op om dj 
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• Fælles interesser 

• sikre jagten i fremtiden 

• pt er der ikke andre  så hvis man vil på 
kursus eller være stæder er man nøtil at 
være dj 

• Fællesskab 

• Forsikring på skydebanen og at der trods alt 
er en landsdækkende politisk anerkendt 
forening der taler jagtens sag 

• sammenhold 

• at få nye ider til at drive jagt og blive 
opdateret i hvad der foregår rundt i landet 

• DJ varetager mine interesser. Vi er mange 
derfor har vi vægt. Vores synspunkt bliver 
let affejet hvis vi ikke er organiserede. 

• Fællesskab 

• Det Var at DJ internt var enige om mest 
muligt jagt for danske jægere. 
Officielt blev det meldt ud at man er imod 
arealkrav på kronvildt men internt ses det 
at højerestående medlemmer taler for 
selvsamme. 
Derudover kam jeg ikke se mig selv 
længere i en så topstyret organisation som 
DJ hvor der er så langt fra den enkelte 
jæger og til indflydelse på beslutninger. 
Der skal meget mere direkte demokrati til 
før jeg vil overveje at bibeholde mit 
medlemskab 

• info. bladet, og det burde værer lokal 
foreningen, men den er sammenspist. 

• Jeg har ikke fået meldt mig ud endnu 

• En stemme blandt 5,6 mio danskere, hvor 
hovedparten ikke ønsker jagt. 

• jeg skal være det 

• Sammenhold.  Men det ser man ikke 

• der er pt intet alternativ, men det kommer 
jo nok. 

• NIL 

• Nok tradition mest. Men støtter foreningen 

• Ingen ordentlig alternativ 

• Nyheder og jagtblad 

• Godt oplyst 

• Jagtbladet 

• Styrkelse af jagten i Danmark 

• At forbundet kæmper for mere natur og for 
jagt på et bæredygtigt, fagligt funderet 
grundlag. 

• Politik og indflydelse 

• Som aktiv jæger, er det vigtigt at have et 
godt forbund-. som varetager vores passion 
for jagt. 

• Jagt 

• Behovet for en fælles, stærk, organisation 
som varetager jagtens og jægernes 
interesser. 

• Fælles interesse organisation 

• fælleskab 

• At vi i fælleskab kan sikre en god 
vildbestand og de forskellige jagtformer og 
naturen tilgodeses. 

• At der er en orgnation der varetager 
jægerens interesse. 

• SKAL 

• At støtte op omkring indflydelse på jagten i 
DK 

• sammenhold gør stærkt... 

• Jægerbladet og skydeskole 

• Synes det er et godt forbund med mange 
gode tilbud 

• Stammer er vi stærkest 

• fordi at jeg troede at det var nødvendig 

• viden, oplysninger og rådgivning 

• Et godt blad masser info 

• Lokalforening 

• Håb om at få et talerør for alle jægere. 

• At vi Jæger står politisk stærk 

• , 

• At have en god lokale foreninger. 

• At jeg har et sted at henvende mig 
vedrørende min interrresse for jagt og 
natur i tilfælde om tvivl eller gode råd. 

• det ved jeg snart heller ikke mere. 
de gør ikke meget for den almene jæger. 
de prioritere godser og de store lodsegere 

• Mulighed for at trække på en farlig 
kompetent interesseorganisation 

• Synes ikke jeg har andet valg.  
Den politiske indflydelse er elendig og der 
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er sket store indskrænkelser i jagtbart vildt 
i mine 16 år som jæger.  
Regulering er der rigeligt af, men hvorfor 
er der ikke jagttid på skarv og fiskehejre.  
DJs håndtering af mulig vildsvin i DK og 
vildsvinehegnet er Under al kritik.  
Og så er der det oldnordisk ‘demokratiske’ 
styre i DJs ledelse. 

• forsikring 

• Politiske arbejde og vart i g samt 
formidlingen af dette til og fra 
medlemmerne med fokus på mest mulig 
jagt og natur 

• At være medlem af en organisation, der 
som en stor enhed varetager jægernes 
interesser. 

• Det er et krav for at være medlem af den 
lokale jagtforening 

• Opdatering af ny viden, især vildtbiologi. 

• Lige nu er det svært at få øje på, men det 
burde være at DJ var en fagligt og 
evidensbaseret organisation, med et 
fungerende medlemsdemokrati der var god 
til at varetage jagtens politiske interesser 
og naturens interesser. 

• Informationer om nye ting inden for jagt. 

• Min Jagtforening 

• Stæk forbund, og indflydelse på jagt tider 

• Solidariteten som er nødvendig for at 
jægernes stemme kan blive hørt 

• Juridisk og personlig hjælp til underviser 

• interessefælleskab 

• politisk indflydelse 

• Sammen hold for at bevare jagten i 
danmark 

• Medlemsinformation 

• DJ repræsenterer jagtkulturen i politisk og 
grønne samråd, og bidrager med at sikre en 
fortsat mulighed for at jagten er en del af 
den danske natur/kulturforståelse, så der 
er harmoni mellem befolkning og naturen 

• Samen er vi stærkest 

• Forsikring info om nye jagttider. 

• Lokal jagtforeningen 

• via lokal jagtforening 

• Jeg er jæger. Vigtigt at stå stærkt samlet i 
DK. 

• Forsikring og relevant interesseorganisation 

• For at bevare den frie jagt på søterritoriet. 
Sammen står vi stærkere - jo flere jo bedre 
i kampen mod de andre grønne 
organisationer der vil begrænse jagten 
(DOF, DN m.fl.). 
PS der mangler et spørgsmål på den 
foregåernde side: Formidling af jagte, 
vildtkød m.m. til ikke jægere: MEGA 
vigtigt. 

• At jeg er tvungen til det. DJ skal arbejde 
på deres holdninger så jeg som kvinde føler 
mig velkommen og at ikke skriver artikler i 
bladet som nedgør valg af ens hund og 
måde at gå på jagt på. Og kom ud og vis 
hvad DJ er og står på og mød medlemmerne 
der hvor de er på en god og positiv måde. 
Også selvom man er ukendt ansigt. 

• Man har større indflydelse som stor 
organisation. 

• Jeg er jæger og hunde mand 

• At vi jæger skal står sammen i en samlet 
organisation. 
 
At have en fælles stemme udad til. 

• Magasinet Jæger 

• Min lokale forening. 

• Jeg læser Jæger indimellem. Havde hund 
og deltog i forskellige hundeaktiviteter. Nu 
er min hund død og jeg har ikke så meget 
tid til jagt mere. 

• 1 punkt.  Bevar edderfugle jagten og jagten 
på dykænder 

• DJ er den eneste organisation, der 
varetager jagtlige interesser 

• At jeg som medlem kan være med til at 
gøre "en forskel" og samtidig være med til 
at være en god repræsentant for jægerne 
set i forhold til den øvrige befolkning via 
mit medlemsskab. 

• Tror vi kommer længst ved at stå sammen . 

• interesse varetagelse. 
skaber akcet af at jagt er en del af natur 
bevarelse og vor brede kultur 

• At få sikret gode muligheder for jagt på et 
rationelt grundlag. 

• for at få information 

• For at støtte DJ´s arbejde med at sikre 
gode jagtmuligheder i Danmark 
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• Fællesskab - fælles mål - jagtens talerør 

• Information, juridisk hjælp, indflydelse 
overfor landspolitikere. 

• Interessefællesskab som skal varetage 
jægeres forhold 

• Sikre en bæredygtig jagt i Danmark. 

• Jagtbladet 

• Udbredelse af kendskab til etisk korrekt 
jagt 

• At jeg er en del af en jagtforening med de 
muligheder og faciliteter det giver - adgang 
til skydebane, muligheden for at leje 
jagtarealer, bekendtskabet med andre 
lokale jægere og magasinet Jæger. 

• Danmarks største organisation af jægere og 
den eneste som der lyttes til fagligt og 
politisk. 

• Bladet og apen 

• Bladet og den faglige viden om jagt 

• info om jagt, støtte til lokalt 
foreningsarbejde 

• Sammen er vi stærkest, uden diskussion. jo 
flere foreninger jo mindre indflydelse. 

• At vi har en stabil organisation, der med 
alle jægers øjne skaber mest mulig 
indflydelse 

• Den forvaltning af Dådyr og Kronhjorte som 
der lægges for dagen bliver taget af 
bordet, det er ikke i almindelige jægeres 
interesse, og bestyrelsen tænker på hvor de 
kommer fra og ikke hvad de tror de er 
kommet til. 

• Bladet jæger. Syntes at de ikke arbejder 
nok for den lille jæger men kun for de rige 

• Styrke jagt og forståelse for jagt i DK 

• Sammenhold gør stærk 

• Det vigtigste argument for, at jeg er 
medlem af Danmarks jægerforbund er, at 
det er de eneste der taler jagtens sag, på 
det politiske plan, samt at de har en plads i 
vildtforvaltningsrådet. 

• Forsikring 

• Informationer og varetagelse af jægernes 
interesser 

• Fællesskabet 

• Fællesskab 

• Fællesskab 

• Fælles står vi stærkest. 

• Der er ikke rigtig andet alternativ. 

• Det er alle de andre, jeg bakker om et 
fællesskab 

• For at komme i jegtforeningen 

• Jeg syndes at jægerforbundet gør en meget 
god indsats for jagten i Danmark. 

• TINA - "there is no alternative" når det 
gælder en fagforening for jægere. 

• jagtforsikringen 

• Magasin 

• fast holder de jagttider og ikke sælger ud 
af dem 

• At dj er en jagtpolitisk organisation som via 
politik formår at fastholde og udvide mine 
jagtmuligheder i dk. 

• Hvis man ikke er medlem, har man ikke ret 
til at ytre sig og har sat sig uden for 
indflydelse.. 

• En stemme en forening 

• Interessefællæsskab 

• politiske interessevaretagelse 

• Støtte til jagtforeningen 

• Arbejdet for jagtens fortsatte beståen som 
en naturlig, fornuftig og sund menneskelig 
aktivitet. 

• Sikre jagten i fremtiden samt være med til 
at sikre et godt omdømme for de 5 milioner 
andre danskere, der ikke går på jagt. 

• For at bevare jagten i Danmark 

• Der skal en stærk organisation og 
betydeligt lobbyist arbejde til for styrke 
det jagt vi har og det jagt vi gerne skulle 
beholde. Men det ville klæde DJ måske at 
blive lidt skarpere indimellem. Ellers er 
ogbliver vi taberen overfor Wermelin, DOF 
og især alle dem der er frelste (veganere 
og byboere) 

• Støtter jagten i Danmark 

• Interessefællesskabet. Opretholdelsen af et 
fagligt velfunderet organ, som samler og 
formidler viden om jagt i bred forstand.  
Politisk indflydelse på udvikling og 
forvaltning af jagt og natur 
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• Fordi jeg er jæger og ikke har undersøgt 
om der er andre organisationer der 
eventuelt kunne organisere mig. 

• for at kunne være, aktiv i en forening. hvor 
der drives andejagt. 

• nødvendigt for følge med. 

• Jagtforsikring 

• Dj’s som forening 

• Fællesskabet og støtte til jagt i DK 

• Lokal forening og være samlet i en gruppe 
landsmæssigt 

• Politisk indflydelse. 

• Almen jagtviden 

• Det er faktisk medlemsbladet med gode og 
relevante artikler. Glæder til det kommer 
og håber I fastholder bladets kvalitet - 
både det indholdsmæssige og selve bladets 
papirkvalitet 

• Det er det eneste jægerforbund i DK 

• Man står stærkest ved fælles indsats. 

• Der er nød til at være en ( DJ ) som kan 
skelne snot fra skidt... Forstået på den 
måde at holde vores politiker i ørene så de 
ikke bliver drevet negativt af egne 
holdninger eller højt råbende interesse 
organisationer uden interesse for jagten 
eller saglig fakta... 

• Støtte til den interesseorganisation som 
prioriterer jagten i sit arbejde. 

• Jeg har interesse for jagt og jeg har 
jagttegn 

• Bibeholdelse af sund dialog på tværs af 
faglige organisationer og Christiansborg 
samt den indflydelse DJ har på 
miljøet/biodiversiteten i den danske natur. 

• Kurser samt jagt infomationer 

• En organisation er stærkere end 
enkeltpersoner 

• At få nye jægere med i foreningen, så de 
på sigt kan overtage efter det gamle 
forstokkede, politiske ,topstyrede og 
indspiste system. 
Samtidig tænker jeg at de nye jægere skal 
have chancen for at gå på jagt i DK 

• At de arbejder for os Jæger i folketinget 
har hørt fra et højt sted at der er visse ting 
der er ved taget enden dj komme i til og 

stemme for eller i mod i folketinget der 
skal dj være skarp 

• Tryghed 

• Kamp for jagttider og kurser 

• Jeg tror det er vanen. Det ar der jeg 
startede som nyjæger, og så er jeg bare 
blevet hængende. 

• Godt sammenhold 

• Varetagelse af interesser samlet i en 
organisation 

• Sammenhold og fælles mål. 

• Det generelle arbejde for jagten i Danmark 

• Sammenhold. 

• At i varetaget jægerens interesser 

• Fællesskabet 

• Jæger , såvel app som blad 

• Forsikring 

• De mange gode artikler i Jæger. 
Betydningen af politisk kontakt. 

• At være en del af et større fællesskab 
omkring jagten i Danmark og dens fremtid 

• Fællesskabet  
Informationer 

• Medlemsbladet. 

• at være en del at et interesse fællesskab. 

• Jeg er ikke særlig aktiv jæger, men mener, 
at man bør være organiseret. Jeg følger 
med. Læser med interesse bladet. 

• En organisation som støtter alle aspekter af 
jagten ! 

• Jagtbladet 

• At sikre at jagten har en vægtig faglig 
stemme i det lobby arbejde der foregår 
samt i det politiske miljø i øvrigt. 

• Jeg håber på at vi en dag kunne stå 
sammen,,, så det det ikke kun er godser og 
de rigeste i samfundet der får glæde af dj 

• Interesseorganisation og information om 
jagten i DK 

• Forsikringen 

• Jeg vil faktisk nødigt undvære det, jeg har 
været med så mange år, jeg er 74år nu, og 
jeg håber jeg kan være nogle år endnu 
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• For at få mere viden og blive en bedre 
jæger og skytte 

• Godt læsestof 

• Fælles forsikring 

• Syntes at alle jægere skulle være medlem, 
der burde være 
takst til pensionister 

• Jeg er jæger og vil fremme jagtens og 
naturens samfundsmæssige interesse uden 
at der kommer alt for mange nye jæger til. 

• Der er PT ikke et bedre alternativ 

• Mere jagt i Danmark, som i slet ikke kan 
overholde da i har pillet så meget ved jagt 
på hjorte vildt og rigtig dårlige til at 
komme ud til jægerne og forsimple jagtider 
e.. 

• Fælles stærkt talerør ift offentlige 
myndigheder. 

• medlemskab 

• God og vigtig information omkring jagten i 
DK 

• Fremme og varetage jagt i DK 

• Medlemskab i den lokale jagtforening og 
DJ`s indflydelse på ser politiske arbejde 

• det er at man er en del at en organisation 
som gør meget for jagten i DK, og jeg ser 
det som de der ikke er medlem og med til 
det fællesskab inden for jagtformidling er 
ligesom en person der ser tv uden at betale 
licens, man vil gerne nyde godt at alt det 
arbejde som andre gør men man vil ikke 
selv bidrage til det. 

• Nyheder 

• Mindre reklamer og mere om jagt i bla2 

• nyheder om jagt tider, men er lidt usikker 
om i vil de små jæger med små penge 

• Sted hvor man henter informationer og kan 
gøre sig vidende oht regler og love og hvad 
der rører sig 

• Stærk interesse organisation 

• DJ skal varetage den almindelige jægers 
interesser.  
Derfor er min jagtforening/og jeg medlem 
af DJ. 

• Dj er jægernes eneste stemme i forhold til 
jagttider 

• Ingen 

• Jo flere vi er sammen, desto stærkere står 
vi. 

• Fællesskab for at beholde 
jagtmulighederne i Danmark 

• faglig orientering ,altid noget nyt i bladet 
jæger 

• Vigtigt at støtte op om jagten i Danmark jo 
flere vi er desto bedre 

• En base hvor man kan få alle sine 
oplysninger fra 

• At jeg er jæger - og DJ er en seriøs 
forening, som fremstår sober i den 
offentlige debat 

• At det var et jægerforbund for jægere 

• Fællesskab 

• Information og flugtskydning 

• Forbundets politiske indflydelse. 

• De jagtforeninger jeg er medlem af hører 
under Dj 

• At jeg går på jagt og skyder flugtskydning. 

• Vil gerne være opdateret 

• Alm. info omkring jagt 

• At man kan lave nogle fornuftige jagttider 
og man sørger for at regulering jagten 
bliver fair for det er den ikke mange får 
tilladelse uden der er behov ser man mange 
steder 

• det er nødvendigt for et modspil til de 
øvrige foreninger især for at bevare jagten, 
de øvrige gør jo alt for at stoppe jægernes 
brug af naturen ikke vores pleje af den 

• Oplysninger 

• Jeg får aktuel jagtlig information gennem 
bladet Jæger 

• Politisk nødvendigt med et forbund for 
jagten 

• Det er det eneste forbund, der deltager i 
det politiske arbejde. Det skal bare tages 
mere seriøst. 

• Vi har en stærk organisation der arbejder 
for jagten 

• At man støtter en organisation der arbejder 
for jagten i Danmark 

• At være medlem af Danmarks 
Jægerforbund giver et stærkt jagt 
orienteret fællesskab, som giver de bedste 
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betingelser for at drive jagt i DK og en 
stærk organisation som 100 % støtter og 
bakker op om os jægere i Danmark både 
jagtligt og politisk og dermed "optimale" 
muligheder for os jægere i Danmark. 

• DJ’s professionelle tilgang til jagten og det 
politiske arbejde 

• uden en stærk organisation har vi ingen 
eller kun begrænset mulighed for jagt 

• Det er her jeg synes jagten, bliver 
representeret. 

• Et godt medlemsblad. Orientering om hvad 
der sker på området 

• bladet 

• At DJ kæmper for jagten og den frie jagt. 

• I skriver om det er vigtigt at DJ arbejder 
med MH regulering. Håber da ikke i mener 
det er DJ der laver arbejdet her? Det er da 
de hundredevis af frivillige der laver det 
arbejde.  
 
Sørg i hellere for at varetage ALLE jægeres 
interesser og ikke som i dag kun de store 
jordejere 

• Vi står stærkere som jæger, når vi har et 
forbund som DJ 

• Bladet Jæger og lokalforeninger 

• Interessefællesskab 

• At varetage jagtinteresser i fællesskab med 
de øvrige medlemmer og at jægerforbundet 
gør sin indflydelse gældende såvel politisk 
som i vildtforvaltningsrådet. 
Vigtigt at have en organisation der støtter 
jægerne og jagten, der efterhånden mange 
interessenter der gør krav på friluftlivet og 
naturen. 

• Jæger bladet 
Politisk arbejde 

• Nyheder og politisk indflydelse 

• Er nød til det ellers kan jeg ikke være 
medlem af en lokal forening hvad jeg 
syntes er for dårlig. 

• Tradition. 

• At Dj er med til at påvirke politikere og de 
grønne organisationer i en rigtig retning for 
jagten som helhed 

• det er vores fagforening 

• Tradition 
medlemsblad 
Politisk indflydelse 

• Information 

• Lokale forening, og det politiske arbejde i 
vildtforvaltningrådet 

• netværk af ligesindede 

• Fællesskabet i mere jagt og natur, med den 
korrekte afskydning som et vigtigt punkt. 

• Som modspil til de grønne orgnisationer der 
ønsker at begrænse jagten 

• Samarbejde 

• -Eneste organisation, der kæmper for 
jagten politisk. 
-Høj faglighed i DJ's uddannelser. 

• Det er en del af pakken ved at være jæger. 

• Håber de støtter, folk "der ikke er gods-
ejere.. og at de  giver politikerer de rigtige 
oplysning om vildt..  og vildt skader 

• Faglige jagtrelevante artikler og aktiviteter 
samt i indflydelse  politisk. 

• Vi står stærkere samlet mod politikere og 
dem som er modstandere af jagt. 

• At sikre, at vi har jagt i DK og at jægerne 
står stærkere sammen. 

• jo flere man er jo større indflydelse. 

• Bladet Jæger 
Medlemskab af jagtforening 

• At sørge for at jægerne spiller en så stor 
rolle i forhandlinger og beslutninger ang 
Danmarks natur som muligt 

• Sammen er vi stærkest 

• fællesskabet 

• Politisk indflydelse for jagt 

• Det sociale blandt gode jagtkammerater. 

• Holde mig opdateret 

• Jeg er jæger 

• Fællesskabet 

• Bladet jæger. Håber de politisk har 
indflydelse på jagt tiderne. 

• For at bevare retten til jagt i Danmark 

• Støtte det arbejde de laver 

• Forsikret som jæger samt fællesskab . 



51 
 

• Fælles holdninger omkring jagt og natur 

• det er ligesom en fagforening er man ikke 
medlem er man uden for indflydelse 

• interesse fællesskab - magasinet Jæger og  
- vigtigst - en forening der - i kraft af en 
slagkraftig bestyrelse - har politisk 
indflydelse og er med til at sikre jægernes 
tilstedeværelse i den danske natur. 

• For at støtte. Men støtte er ikke så god som 
jeg kun ønsker, så er det jo godt det er et 
frit valg. 

• Forsikring 

• Adgang til den lokale jagtforening. 

• Almen viden om hvad der sker på 
jagtområde. 

• Bevarelse af jagt i Danmark 

• ved ikke 

• Fællesskabet 

• Jeg mener at vi løfter bedre i flok. 

• Mangfoldighed giver styrke, hvis de rigtige 
folk sidder der 

• Jagttegn 

• støtte eil ordentlige jagt betingelser 

• AT MAN ARBEJDER FOR DEN FRIE JAGT PÅ 
EJEN EJENDOM 

• Godt blad og gode apps 

• At skabe en magtfuld modpol til andre 
organisationer, der ønsker at begrænse 
eller afskaffe jagt. 

• Hundearbejde 

• Oplysning af jagttider 

• Som jægere er vi nød til at stå sammen 

• Kursus og anden uddannelse 

• Gode tilbud 

• At de kæmper for jagten i danmark nu og i 
fremtiden, ellers er der jo ikke noget til 
mine børn og børnebørn. 

• fællesskab 

• Ved ikke 

• At få den sidste nye information om 
jagttider samt jagtbare arter. 

• Jeg vil gerne holde mig orienteret om den 
nyeste faglige og politiske udvikling inden 
for det jagtlige område. 

• Nyheder og godt sammen hold 

• Stort set kun fordi at man ikke kan deltage 
på forbundsmesterskab i jagthorn 

• Gode artikler - faglighed - at være med til 
at støtte Jægerforbundet 

• solidaritet 

• at der bliver støttet op om jægeren. 

• Synlighed og fælles skab 

• De forhåbenligt ville være et godt modspil 
til feks dansk naturfredning 

• Nødvendigt for at være med i den lokale 
jaghtforening 

• For at kunne være med til at påvirke 
arbejdet med jagt i den lokale forening, og 
understøtte det politiske arbejde i DJ 

• mit medlemskab af en jagtforening 

• Støtter op om det jagtlige fællesskab 

• At der kæmpes for vores jagtrettigheder. 

• Skal jeg være for at være i bestyrelsen i 
den lokale jagtforening 

• Sammenhold, en forening en stemme 

• Tilgang til danske Flugtskydnings baner 

• Medlemskab af lokal forening og 
Jæger app 

• Håbet på en stærk Stemme. Hvis ikke den 
eksistere bliver DJ ubetydelig 
 
pga. krav på skydebaner- jagtforeninger 

• Medlemsbladet 

• Jagtidsforhanlinger og jæger blader 
Og så er det tvunget i jagtforeningen 

• Artikler er sobre, der er spændende artikler 
i pladet uddannelsesmuligheder er rigtig 
gode 

• For at få medlemskab i den lokale forening 

• vigtigt for at beholde jagten i DK 

• Det jeg oplyser nedenfor er noget jeg 
virkelig håber på - ellers droppes 
medlemsskabet i løbet af kort tid: 
 
1) At der bliver lyttet til os medlemmer, 
2) At der lyttes langt mere til "den lille 
jæger", 
3) At der bliver meget større fokus på alle 
os "alm. jægere" end der er i dag. 
4) At vi kunne få lov at vælge "toppen" i DK 
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Jægerforbund på demokratisk vis.  
5) At I tør tage "kampe" så vi ikke mister 
mere jagt - hvorfor indskrænkes jagttider 
gang på gang, og nu er det snart kun 
herregårdene der har jagt på større 
klovvildt tilbage. 
 
For dette sker desværre ikke i dag - og det 
er langt størstedelen af alle vi jægere p....-
trætte af. 

• I er vores fagforening 

• én samlet forening, der bør kunne kunne 
lægge maksimalt pres på de politiske 
kræfter der regulerer vores muligheder for 
jagten 

• Aktiviteter skydning  og hunde 

• overvejer kraftig at melde mig ud, da DJ er 
topstyret og IKKe arbejder for mest jagt og 
natur CLC arbejder for arealbegrænsning 
bag om HB og kreds bestyrelse ,hele DJ,s 
top er der kun for at fremme deres egen 
jagt og interesser 

• Forum for information og varetagelse af  
interesser 

• lokalforening 

• Fælles front 

• Er nødt til at være medlem for at være 
med i det lokale netværk 

• Lokal jagtforening under Dj. 

• Information om jagt/jura og nye tiltag. 

• Jæger fællesskabet 

• Jægers magasin 

• Jeg meldte mig ind fordi jeg havde en 
forventning om at DJ arbejdede for så 
meget jagt som muligt til alle 

• Kun sammen er vi stærke. Vi skal have et 
forbund. 

• Sikre fortsat jagt i DK. 
Er glad for at læse "Jæger" bladet. 

• Sammen er vi stærkere. 

• Jægere må stå sammen 

• Det ved jeg virkelig ikke - jeg blev bare 
meldt ind, og er glad for jagtbladet.. 

• Et stærkt forbund vil have større 
indflydelse på jægerens interesser 

• god orientering alment gennem jagtblad 

• Løbende information , forsikrings 
forholdende samt , sammenholdet. 

• Mdtage informationer 

• Jagttid på reelle problemdyr f.eks Bramgæs 

• Godt spørgsmål? 

• Kampen for fortsat jagt i Danmark 

• Fællsskabet 

• Bladet jæger 

• Støtte muligheden for at gå jagt 

• Jagten og nyt i forhold nye tiltag 

• Der er ikke noget alternativ 

• Jeg er kun medlem af dj for at være 
medlem af en lokalforening, 

• En organisation som understøtter og 
varetager medlemmernes interesser 

• kammerater i jagtforening og adgang til 
jagt og skydning og hundetræning i 
foreningen 

• fællesskab på jagt etisk område 

• For at stå stærkest 

• Jagtbladet, naturpleje, sikring af jægeres 
interesser 

• Jeg er aktiv jæger 

• Fællesskabet ved at være i et stort og 
stærkt forbund 

• Det jagtlige fællesskab og arbejdet for en 
god og bæredygtig jagt. 

• God information og et godt medlems blad. 
Man får. altid et svar tilbage på mail, hvis 
man har spurgt om et emne. 

• Forventning om at jægernes sag bliver 
plejet. Synes bare ikke DJ er særligt god til 
det. Jeg har selv arbejdet politisk i 25 år... 

• Varetager jægernes interesser overfor det 
omgivende samfund med den nødvendige 
fleksibilitet 

• Gode og fornuftige holdninger til jagt, 
natur og samarbejde med andre 
organisationer. 

• Støtte af natur i Danmark. 

• At have et samlende organ for jægerne i 
Danmark så der kan arbejdes for mest 
mulig bæredygtig jagt i Danmark. 
En jagtform der har accept i befolkningen 
så vi og vores efterkommere kan fortsætte 
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med at gå på jagt og nyde naturen, 
samværet og de gode råvarer som naturen 
byder på 

• At det er en samlet organisation kæmper 
for at forbedre mulighederne for jagt for 
deres medlemmer. Juridisk rådgivning. 

• Jeg troede djf fik indflydelse 

• Deltagelse i diverse skydestævner, hvor 
medlemskab er påkrævet. 

• At de varetager også den lille jægers 
interesser. 

• Tilskud til lokalforening 

• DJ’s magasin Jæger 

• Fælles front vedrørende jagt iDanmark 

• Vigtige informationer jagten og 
jagtlovgivningen. Gode jagthistorier. 

• Jeg vil være med til at sikre bæredygtig 
jagt til alle, ikke kun de rige. 

• Bladet 

• Faglig, saglig og samfundsorienterende 
bidrag til forståelse for jagt i Danmark.  
Forsikring af jægere og løbende orientering 
om jagtmæssige ændringer. 

• Mit håb er at mange flere meldte sig ind i 
DJ , så vi kun få meget mere indflydelse 

• Viden fra "Jæger".Aktiviteter i JF-Regi 

• Vi jægere er kun 3% af befolkningen så vi 
behøver sammenhold og helst fodslag så 
vores interesser kan plejes. Brodne kar skal 
have drøje hug, ørne og ulve dræbere og 
lign. samt ulovlig fangst og jagt skal 
stoppes. 
Ellers er der andre der stopper jagten for 
os andre. 
Blade Jæger er super godt og læses med 
glæde. 
Og drop modstanden mod arealkrav, vildtet 
skal forvaltes i store enheder over store 
arealer via samarbejde og aftaler, eller hvis 
nødvendigt for at gamle forstokkede mænd 
der ikke forstår og fatter det, så via diktat 
og pålæg. 

• varetagelse af mine interesser og at holde 
politikerne op på det de lover til valgene 

• Jagt 

• At der er midler til at Jægerforbundet 
varetager de jagtreguletende og 
biodiversitetsrelaterede interesser 

• natur støte 

• At vi står sammen for mere jagt, og mindre 
bureaukrati omkring våben og jagt. 

• "Det har jeg altid været" 

• nyhedsformidling 
jagthistorige 

• Information 

• Dj skal arbejde for bæredygtig jagt for alle 
samfundslag 

• Jagt forsikringen og sørge for at der måske 
en gruppe der kan råbe lidt op på borgen 

• Ved ikke ! 
Forbliver heller ikke medlem, hvis ikke DJ 
snart begynder og arbejde for den lille 
jæger og frie jagt ret ! 

• har svært ved at finde et (forsikring) 

• Sammenholdet, medlemsorientering, 
opbakning til jagt og natur. 

• Sammenhold om udnyttelsen af jagt og 
natur i Danmark 

• Bladet 

• At få mange input 

• Jo større fælleskab jo større slagkraft 

• Faglighed/ saglighed 

• For at få de nyeste jagttider på vildt 

• Fælles organisering 

• Pga. Hunde arbejde 

• Fællesskab 

• Det skulle man være dengang,og nu for at 
deltage,i div skydninger,flugtskydning 

• Den lokale jagtforening 

• jeg mener vi sammen er stærkere, mig 
allene eller 10000 på face kan ingen ting 
politisk,  
jeg arbejder med at uddanne nye jægere, 
også derfor er jeg med. og kontroller dem 
til prøverne i skydningen 
 
har været med side jeg kunne med Far, 
onkler og naboen. 

• Det politiske arbejde 

• Jagtmagasinet 

• En god organisation 
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• Fælleskab af jægere, som kan være med til 
at påvirke jagtens vilkår i Danmark via 
antal medlemmer 

• Vi bør som jægere støtte vores interesse 
organisation 

• Fællesskab 

• At vi er så mange som muligt der støtter op 
om jagten i danmark. DJ er den bedste 
platform vi har for indflydelse. Styrke i 
antal! 

• At der bliver kæmpet for den alm danske 
jæger og for at jagten kan bestå uden 
årlige indskrænkelser 

• Adgang til lokale jagtforeninger 
herunder skydebaner. 
Medlemsbladet jæger. 

• Fælles skab for jagten men ikke for hver en 
pris da jeg mener der er for stor ulighed 
inden for i de forskellige dele af Danmark/ 
og jæger er jægers største fjende og kun 
med sammen hold kan vi sejre og ikke kun 
for den enkleste behov og lyst / men alle 
skal høres 

• Jagtforsikring og den lokale jagtforening 

• Bevare eller forbedre jagttiderne 

• Det er jæger bladet, og styrken ved at stå 
sammen. 

• Et sted du kan hente rådgivning og mening 
om "man er helt på månen". Så er der også 
meget godt læsning i magasinet - noget for 
nørden for våben og ammunition og så os 
der er vilde med en god historie.. 

• Blive opdateret omkring hvad der forgår 
jagt og natur mæssigt i DK men også i det 
omkringliggende EU. 

• Fordi jeg skal 

• Håber der gøres alt for at bevare jagt 

• Fællesskab og støtter op om den frie jagt. 

• bladet og appen 

• Vigtigt at være medlem af det faglige 
netværk. 

• Jeg har nu haft jagttegn i 68 år, så det har 
været en selvfølge at tre tilknyttet 
Danmarks Jægerforbund, 
selvom jeg ikke længere kan være så aktiv 
som ønskelig. 
Er oprindeligt uddannet som skovfoged og 
skytte bl.a 

på Kalø Skovdistrikt og Jagtskolen under 
Bjerg Thomsen. 

• bla. medlemsblad og relevante 
informationer om jagtider etc. 

• Diverse test af udstyr, arbejde for os 
jægere 

• At få svar på tvivl spørgsmål i forbindelse 
med jagt og vildtpleje. Hjælpen er aldrig 
længere væk end den nærmeste telefon. 

• At jeg kan stille på markprøver for stående 
jagthunde 

• Den politiske indflydelse og den 
samhørighed den giver blandt jægere 

• Det er vigtigt at jægerne i DK er samlet. 

• Fortsætte med at lave det fine arbejde, 
som afspiller sig i bladet. Det skal være 
inspirerende, oplysende og lærerigt. 

• Holdånd 

• ? 

• For at kunne følge med i hvad der rør sig i 
kredsen 

• Fællesskab 

• Ellers kan jeg ikke gå på jagt 

• En god organisation 

• At have et fysisk magasin i mine hænder og 
kunne læse i det uanset hvor jeg er henne. 
Ikke alt skal styres af en PC eller 
mobiltelefon! 

• Interessefællesskab 

• Jagt ikke regulering 

• Jeg er jæger 

• Nytænkning 

• At jægerne i Danmark skal have en fælles 
organisation til at stå imod DOF og 
miljøorganisationer, der taler imod jagt. 

• Jeg er jæger 

• At de sørger for at holde vores jagttider 

• Info om ændringer og politisk indflydelse 

• Det politiske arbejde for at forbedre jagten 
i DK 

• Fællesskab 

• Varetage god jagt vilkår for ALLE jæger 

• At jeg ikke bliver holdt udenfor i 
jagtforeningen 
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• De skal varetage interessen for jagt. Dvs. 
de skal “modarbejde” DOF, DNF osv. De 
skal selvfølgelig ikke decideret 
modarbejde, men der er jo interesse-
forskelle. 

• en god og sund forbund. 

• det lokale foreningsliv 

• At jeg støtter en hovedorganisation der kan 
påvirke politikere, andre organisationer og 
borgere i almindelighed 

• Det er vigtig at DJ arbejder målrettet for at 
få de uorganiserede jægere ind i 
foreningen. 

• Vil gerne være med til at stå stærkt for 
jagtens interesser. 
Skønt det ikke virker til at I løfter denne 
opgave. (vildtforvaltningsrådet, jagttider 
og jagtens vilkår) 

• Jægerindflydelse på jagtens fremtid 

• Bladet Jæger 

• Fællesskab, sammenhold 

• Jagtbladet 

• Fællesskab og interessevaretagelse 

• Jeg føler mig forpligtet som jæger i 
Danmark. Men ellers er det forsikringen der 
betyder mest. 

• I øjeblikket er der desværre ingen. 

• Sammen er vi stærke! 

• Støtte til lokale foreninger 

• Sammenhold skaber resultater 

• Fællesskab 

• Støtte til naturforvaltning. 

• Skydning og regulering/bekæmpelse 

• Orientering om nyheder, artikler, 
arrangementer. Etc 

• Svært at sige? Men der er ikke mange 
alternativer endnu! 

• Generelt, er DJ vores eneste talerør i 
forbindelse med jagt i Danmark. Og 
specifikt for mig som Riffelinstruktør og 
Prøvesagkyndig, en super 
samarbejdspartner ifb. med riffelskydning 
og prøver. 

• Jeres app er god specielt den gps styret 
jagttabel. ellers gør i ikke meget for den 
danske jagt, 

• Jagtbladet og mulighed for support. 

• Fælles interesse omkring vild natur og dyr 

• Et samlet stærkt forbund, må være det 
rigtige. 

• Tradition 

• At sikre den fortsatte jagt i Danmark 

• Den enste organisation som har jægernes 
stemme i samfundet 

• Vi burde være en stærk grøn stemme. 
Vi burde være den lille mands stemme. 

• Fællesskab, og jo flere jo stærkere er vi 
overfor dem vi er i dialog med på godt og 
ondt. 

• At jagt i Danmark bliver udført på lovlig vis, 
samt jagt i Danmark bliver udført på etisk 
måde, her mener jeg at fælder og andet 
bliver gjort ulovligt 

• Det er for at støtte en fælles vej mod mere 
jagt og natur, og ikke mindst for at beholde 
vores ret/mulighed for at kunne dyrke 
vores interesse fortsat. 

• Bibeholde jagten i Danmark 

• Til stadighed orienteret om jagten i DK og 
udlandet 
DJ har kontakt direkte hos regeringen og 
har derved indflydelse 

• Da vi er 4 procent af befolkningen som er 
jægere i Danmark er en samlet jægerstand 
uvurderlig. Såkaldte Facebook-eksperter er 
gift for den samlede indsats for jagten i 
Danmark. 

• interesseorganisation 

• Blad , app 

• Adgang til DJ's skydebaner 

• Politisk indflydelse og bladet Jæger 

• BESKYT VORES JAGT, kæmp kæmp kæmp 
og giv ikke afkald 

• Det at læse, høre og se, hvad der rører sig 
omkring en er vigtigt så vi ikke alle kun 
fægter i blinde. Det er vigtigt omkring etik 
og holdninger. Bladet er virkelig godt, og 
blevet bedre de sidste år. Måske lidt for 
meget om jagt i Afrika som eksempel. Jeres 
indsats omkring økonomi til bekæmpelse af 
invasive arter kunne være langt bedre! 

• Vidensdeling og opdatering på jagttider, 
samt regionsnyt. 
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• Medlemsbladet. Derudover Foreningslivet. 
Derefter DJ som stærk 
interesseorganisation med målet om 
bæredygtighed og mest mulig jagt 

• følge med rundt i Danmark 

• Mange gør stærk - et godt politisk værktøj 
til at påvirke beslutningstagerne i dette 
land. 
Sikre at jagten får og har indflydelse. 

• Det er mit forbud - min 
interesseorganisation.   Der ud over er det 
et fantastisk og velskrevet BLAD - Jæger 

• Tryghed 

• Forsikring og bladet jæger 

• For at få medlemsbladet. 

• forsikringen og informationen 

• Jeg ønsker at give jægerforbundet det 
højest mulige medlemstal , for at give 
størst mulig politisk slagkraft 

• For at vi kan have en samlet fælles stemme 
for at beskytte jagt og natur 

• Fællesskabets styrke, når det anvendes 
konstruktivt. 

• forsikring 

• Vi er nødt til at have en 
interesseorganisation, der kan tale 
jægernes sag. Ellers vil det snart være slut 
med jagt i Danmark. 
Jeg læser gerne Jæger og deltager af og til 
i kurser bl.a. vedr. mårhund. 

• at stå stærk samlet, at bakke op om det 
det politiske som arbejder for bedst mulige 
vilkår for de danske jægere. 

• Gode vilkår for jagten i danmark 

• Varetagelse af mine jagtlige interesse 

• Interesseorganisation 

• At jeg er nød til at støtte den organisation, 
der forhandler jagttider m.m. 

• Kampen for bedst muligt jagt til ALLE 
jægere 

• Medlem af en forening der varetager 
jægernes interesse 

• Tradition 

• Jeg er jæger og vil gerne følge løbende op 
på nyheder indenfor området jagt-
regulering-ændringer 

• Magasinet Jæger, samt min grund holding 
til at man støtter op omkring foreningen, 
samlet står man stærkest. 

• Min mulighed for udøvelse af jagt og ikke 
mindst PRS-skydning. 

• ? 

• følge med i nyheder 
læse jagt historier 
ting og tips 

• Ingen fornuftig alternativ...……. 

• At jeg kan mødes med mine jagt venner 
,træne hund samt skyde 

• Vi er nød til at have en organisation som 
taler jægerens sag . Man kunne så bare 
godt tænke sig de var bedre til deres job!! 

• Politisk engagement 

• Jagt i Danmark for mig og alle der kan li' at 
gå at gå på Jagt. På 

• For at jeg kan være medlem i min lokale 
jagtforening 

• Medlems bladet " Jæger " 

• Har været det i mange år men de er for 
langt væk fra dagligdagen. 
 
Det politiske arbejde virker usynligt eller 
også bliver det ikke kommunikeret ? 

• Da det er den eneste organisation som 
støtter jagt 

• Lokal jagtforening og det sammenhold det 
giver 

• Bevarelse af muligheden for jagt 

• At man kan blive ved med at går på jagt i 
Danmark. 

• Magasinet 

• ? 

• At være medlem af en organisation, der 
arbejder for jægernes interesser og holder 
mig opdateret på viden om jagt 

• At være en del af det fællesskab der med 
stor opbakning kan tale jagtens sag i 
forhold til det omgivende samfund. 

• At få information igennem medlemsbladet 
samt hjemmesiden 

• Fælles bedste for jagten. 

• Følge udviklingen for jagten i Danmark 
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• At man  er up to date 

• Kurser og jagtbladet 

• Foreningsaktiviteter 

• Juridisk bistand 

• Forsikringen 

• Bladet Jæger 

• Bladet Jæger.  Lokal forening. 

• En interesse, en organisation, en 
samarbejdspartner giver et stærkt 
fællesskab 

• Bladet Jæger 

• Bladet jæger 

• Dj skal prioterer jagt for den lille jæger 

• Fællesskabet og håbet om politisk at kunne 
medbestemme 

• At sammen er vi stærkest 

• For at være med i en lokal jagtforening.  
Kun derfor er jeg medlem 

• Vil gerne støtte foreningens arbejde for en 
god og holdbar jagt i Danmark. 
Kan godt lide bladet Jæger. 

• Det er fordi jeg deltager i dj markprøver 
for stående hunde,gjorde jeg ikke det var 
jeg ikke medlem 

• Deltagelse i DJ arrangementer skydning o. 
s. v. Stå sammen om jagten i Danmark. 

• Jægere står sammen om jagten i DK 

• Jagtforsikringen 

• Tradition 

• Til gode se, at jagttetten fastholdes for alle 
jægere, både rig og fattig, samt stor og 
lille konsortium 

• Det var jeg tvunget til hvis jeg skulle være 
medlem af DJ. 

• For at støtte det politiske fælleskab 

• Egenskaben i en bred vifte af hvordan de 
forskellige jagtklubber rundt i landet 
arbejder for deres medlemmer 

• Jæger magasin 

• Bliver orienteret og har en forsikring 

• Gøre en forskel på lokal neviau 

• Sammen er vi stærkere 

• Det er at vi forsat kan beholde noget 
ordentlig jagttider .og at det hele ikke 
falde ud til dof fordel 

• At være et med naturen. 

• Det er os jægere’s talerør og arbejdende 
enhed for bedre jagtmuligheder i DK. Jeg 
synes dog, at jagttider og beslutninger 
bærer præg af, at det gives let op over for 
politiske beslutninger. 

• Udelukkende for at kunne være medlem af 
lokalforening 

• Indflydelse på jagtens udvikling. 

• Et godt månedsblad 

• Information 

• Politisk grønt engagement 

• Bladet Jæger 

• Fællesskab 

• Information 

• Det lokale arbejde og bladet 

• Artiklerne i Jæger. 

• Bladet Jæger, og muligheden for benyttelse 
af skydebaner 

• Magasinet JÆGER 

• At i støtter danske jægere og tager kampen 
op mod bla. DOF ang. Fredninger. 
Vi har nu mistet havjagten fordi i sov i 
timen 

• Det er et krav for at være medlem af min 
lokale jagtforening 

• At jeg som jæger har et sted at søde den 
rigtige profesionelle viden. 

• Dj søger politisk indflydelse for at bi 
beholde eller udvide jagten 

• Et fællesskab, der yder politisk påvirkning 

• Information om jagt 

• Jæger 

• Samlet står vi stærkere! 

• At jeg kan få senior rabat 

• Fællesskab. R.A.S.K Mest mulig jagt 

• Tjaaa jeg undre mig også at jeg stadig er 
medlem af DJF.Men er måske kun med fordi 
jeg skyder lidt på flugtskydebaner og 
riffelbaner. 

• ,, 
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• Sammen står vi stærkere. 

• Samværet i den lokale jagtforening 

• Jeg modtager et jagtblad 

• Medlems bladet 

• DJ er jagtens røst i DK og dem der taler min 
interesse 

• Udsat i pagt med naturen  
Samt hunde arbejde. 

• Er for at få at hvide hvad der foregår i 
Danmark. 

• Har jeg allerede besvaret! 

• jeg er jæger 

• Fordi jeg skal være medlem 

• For at kunne gå på bl.a. 
Jagtforeningsjagter og støtte jagten i 
Danmark 

• DJF er jægernes stemme på Christiansborg 

• Fællesskabet 

• Alle jægere bør være medlemmer 

• Alle former for skydning,  
Især feltskydning og jagthorn 

• Nærvær, åbenhed og nytænkende 

• For at vi som forbund står sammen mod 
andre organationer der vil jagten til livs. 

• At vi står sammen og et enig 

• I håb om at kan vende dj til at tænke på 
den lille mand og ikke kun på kronhjort og 
gods jagt 

• Jeg er riffelinstruktør og reguleringsjæger, 
og jeg kan lide det. 

• At jeg er en del af et fællesskab med 
samme interesse og går efter samme mål 

• Aktiviteter i lokal forening. 

• Bladet 

• Deltage på skydebaner 
information om lovgivning 
kæmpe for jægernes rettigheder 

• For at være med til at støtte bevarelsen af 
jagt i Danmark. 

• forsikring 

• For at støtt op om vores interesser 

• At få generelle oplysninger 

• Jo flere vi er jo mere gennemslagskraft  har 
vi. 

• Der er ikke andre interesseorganisationer 
for jægere. 

• formand jagtforening 

• At de varetager jægernes interesse på en 
faglig og ansvarlig måde.  
At jægerforbundet er en grøn organisation 
og arbejder for naturen og biodiversitet 
Hjælper jæger til at gøre den samme med 
vejledning og støtte 
Tager klar afstand fra ulovligheder, som 
ulvejagt og forgiftning af rovfugle mv. Det 
er ikke jægere, som udfører dette, men 
krimielle . 

• For at holde mig orienteret 

• Fælles interesser 

• Medlemsbladet og de informationer og 
artikler, der er i bladet 

• At jo flere vi er fællesskabet jo mere vil vi 
blive hørt på 

• Støtte samt bladet 

• Fællesskab og uddannelse omkring jagtlig 
interesse 

• Forbundets politiske arbejde og 
medlemsbladet 

• Et forsøg på at følge med i hvordan jagten 
udvikler sig og være heldig at være på 
forkant med jagttiderne. 

• Benyttelse af skydebaner 

• At DJ varetager jægernes interesse med 
bl.a. jagttider, og en sund afskydnings 
politik 

• At vi får nogle flere arter med jagttId ,og 
ingen regulering ,men reel jagttid ,istedet 
for man hele tiden fjerner jagttider 

• Dj’s arbejde for bevarelse af jagt i Dk. 

• Fællesskab 

• Jagten 

• For at kan være med i den lokale  
Jagtforening  eller var jeg der ikke 
Synes ikke i varetager den alm jægers 
interesse 

• At i begynder at arbejde for jeres 
medlemmer i stedet for at pleje jer selv 

• Fællesskab 
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• Bladet 
Et håb om, at foreningen arbejder for at 
beskytte jagten i dDanmark 

• sammen er vi stærkere, vi skal huske på 
der er flere ikke-jægere end jægere 

• Jagtbladet Jæger 

• Lokalforenings arbejde. 

• Information om alt muligt ifm jagt 

• Jeg er medlem fordi det har jeg altid 
været, men jeg synes godt nok at kursen er 
skæv for tiden, den lille mand med et lille 
stykke jord har ingen ret mere og det er 
kun for de store konsortier at man eks. kan 
komme til at skyde stører hjortevildt og det 
er ikke rimeligt. Samt jeg tænker på om de 
er ved at slå sig sammen med DN for så 
slutter vores jagt da først helt. 

• Har ikke noget vigtigt argument. Men har 
en ide om at DJ skulle være mit organ 
overfor de politiske magthavere.  Se dog 
ikke lige at det ønske er opfyldt. Ser mere 
DJ som som medløber der ikke tør sætte en 
stopklods op mht. de nuværende skøre 
jagttider og underligere regler der findes f. 
eks. på hjorte området. 

• Sikring af jagt muligheder 

• At være medlem af en forening som 
arbejder for jagt,  påvirker politikere, 
skaber sammenhold og kommer med masser 
af gode tiltag og nyttige oplysninger. 

• Sammenhold, naturbevarelse. 

• At der bliver kortere fra top af orgationen 
Til indflydelse af jagtforening og 
medlemmer. Jeg er total uenig i den måde 
hjorte forvaltning bliver håndteret på 

• Jeg har ikke noget valg 

• At jeg har en organisation, som kan påvirke 
de politiske beslutninger til gavn for 
naturen og jagten. 
En organisation, som kan se ud over jagtens 
snævre interesser, når dette er vigtigt for 
naturen, for vi er ikke kun jægere, men 
mennesker, som elsker og bruger naturen! 

• støtter jagten i DK 

• min lokale jagtforening 

• Stå stærk i forhandlinger med andre 
organisationer 

• At jeg modtager bladet Jæger, samt der er 
en organisation der kæmper jægernes sag 
politisk 

• jeg kan følge med ,og læse bladet jæger 
den kan jeg ikke undvære 

• Vi står stærkere ved et godt fællesskab 

• At kunne følge med 

• faglig interesse samt at i min fritid har jagt 
været væsentlig. 

• Det giver inspiration til jagten og opdatere 
omkring nyheder 

• For at kunne varetage min plads i 
bestyrelsen for de 2 jagtforeninger jeg er 
medlem af og som  flugtskydeinstruktør 

• Håber på sammenhold og oplysning 

• Det er et princip at være medlem af en               
interesse organation som varetage 
medlemmernes interesse. Desværre virker 
det som en snæver inderkreds som ikke 
glemmer at varetage egne interesser, Hvad 
bladet angår virker det også som 
Tordenskjolds soldater. I det hele taget, 
savner jeg en udefra, som gransker 
arbejdsgange og økonomi. 

• Den opbakning jeg fornemmer at få 

• Hundearbejde . Flugtskydning. Kan altid 
kontakte dem hvis man har en spørsmål. 
ang jagt. 

• Det er vigtigt med en organisation. 
Desværre mangler den nuværende 
bestyrelse mod til at tage de initiativer der 
vil være nødvendige for at sikre DJ en 
central placering i den fremtidige 
forvaltning af vores vildt. 

• Fælles interesser - og påvirkning af 
jagttider 

• Extremt vigtig med en samlet stemme til 
varetagelse af jægernes interesser 

• At jeg via medlemskabet får politisk 
indflydelse 

• Info omkring hvad som sker på jagtområdet 

• Det burde være den eneste fælles 
organisation for alle danske jægere. 

• At vi jægere står sammen i en fælles 
organisation 

• At blive orienteret 

• Bliver holdt orienteret 
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• Det er jagtbladet blandt andet 
fredningstiden som er totalt uoverskuelige 

• Forsikring 

• Godt spørgsmål 

• Tidligere var DJ et medlemsstyret kraftfuld 
grøn organisation. Det håber vi bliver igen. 

• For at stå stærk sammen for de bedste 
vilkår for jagt og natur. 

• Information og kurser 

• Muligheden for på vegne af de mange 
medlemmer at få politisk indflydelse 
vedrørende jagt, fredningstider mv. 

• Jæger / 

• Det synes jeg man bør være som aktiv 
jæger og naturbruger 

• jagt 

• Fællesskab 

• tjah - det ved jeg sgu ikke 
efterhånden er det en topstyret jeg-alene-
vide organisation, der ikke gavner den 
almindelige jagt  i Danmark længere 
kom nu ned fra de der elfenbenstårne og 
lyt - drop de der levebrødspolitikere i 
organisationen (også medarbejdere der ikke 
gider lytte men kun diktere) 
DJ når slet ikke ud over rampen længere og 
er kun i evig konflikt med egne medlemmer 
om en sag, som flertallet har svært ved at 
forstå. 
få nu en fladere organisation med direkte 
valg og dialog - hvis DJ skal overleve 
 
og jeg er altså en af dem der har været i 
organisationsarbejdet i 35 år - som 
bestyrelsesmedlem/formand i lokalforening 
og valgt til det grønne råd, prøveleder på 
diverse prøver osv osv 

• Alt i gør for jæger 

• får noget nyt ad vide hele tiden 

• bladet Jæger 

• Støtte op om dj 

• Bladet og forsikring, mere jagt 

• Fællesskab og sammenhold 

• Jagtforening 
Feldtskydning  
Kurser 

• Kurser/forsikring 

• Fællesskab / talerør for jægere 

• Jeg kan ikke se der er noget alternativ, hvis 
man er jæger.. 

• har ikke råd til andet. 

• ved ikke 

• Det har jeg altid være - i ca. 40 År 

• Nyheder 

• Har altid været medlem 

• Håber at DJ vil sikre jagten 

• Ellers kan jeg ikke være medlem af den 
lokale jagtforening 

• Bladet 

• At de arbejder for mere jagt, hvis det er 
biologisk i orden, at de hjælper med 
etablering af skyde baner, at de bakker 
jægerne op omkring bæredygtig jagt 

• Indflydesse på jagtpolitikken, og påvirkning 
af politikken 

• Finder det vigtigt at vi taler med en 
stemme ud ad til og tager saglige debatter 
indad til. 

• For at styrke jægerne som forening med 
indflydelse på natur og miljø 

• Information på mange områder 

• Har været medlem i +40 år. I dag er det 
vigtigere end før at være på forkant med 
det politiske arbejde og indflydelse 
For mig er det beskæmmende at så lille en 
procentdel af danske jægere, er medlem. 
Da jeg tog jagtegn, var medlemskab af en 
lokalforening adgang til en billig jagt og 
gode faciliteter. 
Uden DJ, ingen jagt om 20-30 år.... 

• interesse fællesskab, og kamp for fortsat 
jagt i Danmark 

• For at støtte fælleskabet økonomisk. Har 
ellers ikke megen glæde af medlemsskabet. 
Bladet er elendigt. 

• Læse jagtbladet og følge med i hvad der 
sker inden for jagt 

• At i vil arbejde for strand og landjagt på 
vilde fugle. 

• I fællesskab er jægere stærkere 

• Bladet Jæger 

• Danmarks jægerforbund som har lavet et 
godt arbejde indtil nu og fortsæt med det 
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• Fællesskab gør os stærke, og er udviklende. 

• Den lokale jagtforening. 

• politisk (jagttider - fredning - våben ) 

• At vi fastholder en bæredygtig udnyttelse 
af jagten 

• Har altid været det 

• Som det ser ud nu og den vage holdning der 
er for at beholde jagtretten uændret kan 
man lige så godt melde sig ud 

• Nødvendig i forhold til skydebaner 

• Tja helt ærligt så følger det bare med i 
medlemskabet af den lokale jagtforening 
og tidligere var jeg afventende på måned 
bladet Jæger 

• Sammenhold 

• sammenhold 

• Tradition / loyalitet / venskaber 

• Hvis ikke er jagt slut i Danmark  
så derfor medlemskab 

• Flugtskydning og hunde arbejde og generelt 
information 

• tratition 

• At der ikke er andre Jagtforeninger af 
landsdækkende betydning. Altså et valg 
mellem pest og kolera. 

• Velorienterert. 

• Adgang til jagtområder administreret af 
lokal jagtforening, som er en afdeling af 
Jægerforbundet 

• jagtbladet  og solopgang og nedgangstider 

• tradition og nysgerrihed 

• for at få nyheder vedr. jagt 

• Der er kun den forening, så ikke andre 
muligheder. 

• Sammenhold. 

• Vi er stærke når vi står sammen. 

• For at stå sammen med andre om vores 
fælles interesse 

• Én forening til at varetage jægernes 
interesser. 

• Jagttegn 

• Mit medlemskab er med til at sikre, at der 
fortsat kan drives jagt i Danmark. 

• jeg er jæger, og har været medlem siden 
jeg fik jagttegn. Det mener jeg man bør 
være 

• Interesse forening for jagt. 

• Når man går på jagt, mener jeg at det er 
ens pligt at være medlem af den 
organisation der varetager jægernes tarv. 

• det lokale jagtforenings arbejde 

• Bladet og foreningsarbejdet 

• Hvad der rører sig indenfor jagten, og de 
forskellige artikler om jagten i forskellige 
lande. 

• Som Jæger, eller en anden interesse for 
dens sags skyld, finder jeg det vigtigt, at 
der er en organisation, jeg kan være 
medlem af og som overfor det øvrige 
samfund kan varetage mine interesser. 

• Det blev jeg da jeg indmeldte mig i vores 
jagtforening. Jeg tror at jeg skal være det. 
I skændes og skændes og laver hjortelov 
ringere og ringere for ALLE jægere. I synes 
det er en god ide,at Naturstyrelsen og 
Forsvaret skal overtage alle rettigheder til 
at skyde kronvildt. Ibaretager kun de stores 
interesser, efter min og MANGE. andres 
mening. 

• Det er vigtigt for mig at kunne få 
rådgivning. Der er mange områder der er 
svære at forstå inden for lovgivningen - f. 
eks ved rejser til udlandet. 

• Sammenhold 

• Jeg er aktiv jæger 

• At der er et forbund, hvis hovedformål er, 
at støtte og fremme jagten en sorbet vis. 

• Den politiske medindflydelse, som SKAL 
være fagligt funderet for at være troværdig 
og have gennemskagskraft. 
 
Ministeren skal kunne ringe til DJ, på 
samme måde, som han/hun ringer til 
universiteterne for faglige input. 

• Det er jægernes fagforening og det er 
vigtigt at vi er mange nok så vi får 
indflydelse på de forhold der har betydning 
for jagten og dens omdømme i DK 

• Jagtbladet. Jeg har været medlem i ca. 55 
år. 
Tradition. 

• At der arbejdes for at bevare jagten for 
jægerne i Danmark, og at der arbejdes 
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meget bedre ad politisk vej, i VF er det 
ikke DJ der har den store indflydelse p.t.. 
At der arbejdes hårdt for at fastholde jagt 
på de vildtarter der efter videnskabelig 
vurdering tåler et jagttryk 
At der arbejdes for at undgå 
arealbegrænsning, også meget mere 
gennem politisk arbejde 
 
At der arbejdes for at vi igen får 
Vildtinformation sammen med det årlige 
jagttegn, der var megen god viden for 
jægerne 
 
At DJ arbejder hårdt for at få mere del i 
penge fra jagttegnsmidlerne 
 
At der gives meget mere åben information i 
Jæger om hvor alle jagttegnsmidlerne 
forsvinder hen 
At DJ arbejder hårdt mod den ekstra store 
forhøjelse af jagttegnet der har været 
omtalt, og stritter voldsomt imod, og ikke 
bare accepterer. Og er åben om hvad 
formålet skulle være. Brug politisk 
indflydelse 

• At jeg kan se mig selv i øjnene og sige at 
jagten i DK er vigtig - derfor Jægerforbund 

• Fællesskabet 

• Objektiv stillingtagen 

• Fælles er vi stærke! 

• Medlemsbladet 

• At man også får øjnene op for naturpleje og 
jagt på en anden måde. 

• Jeg er riffel instruktør. Og så længe jeg 
funger som instruktør er det nødvendigt  at 
være medlem af DJ. 

• Ingen 

• Fantastisk blad 

• Bevare den frie jagterræn på søterritorium 

• Jagt og natur 

• Alle jægere burde være medlem, så ville 
DJ have bedre gennemslagskraft mod de 
grønne organisationer, samt en bedre 
økonomi 

• solidariteten i den lokale jagtforening 

• "Det er man bare " 

• Blive opdateret på ændringer af jagttider 

• oplysning og jagtbladet 

• Få nyheder om lovgivning, tiltag rundt om i 
DK, være jægernes forlængede arm, set 
over til varetage vores interesser 

• Håber at man varetager mine interesser. 

• Tradition 

• KAMMERATSKAB,OG FAGLIGHED 

• Bladet 

• Solidaritet 

• Bladet 
Diverse oplysninger ang. Jagt 

• Appen og medlemsbladet 

• Holde sig orinteret om hvad der sker 
indenfor jagt. 

• Det er jagtens fremtid. DJ er nødvendig til 
at holde andre grønne org. i skak. Bladet er 
også væsentlig årsag. 

• Vendskaber. 

• lokalforeningen 

• Jeg er naturelsker 

• Dj kæmper for at bevare jagten i Danmark 
fremover på et bæredygtigt plan 

• hvis man er jæger er det vigtigt at være 
organiseret i  jægerforbundet.oplysninger i 
bladet jæger, lover og nye regler og meget 
forskelligt information. 

• Jæger 

• Interesseorganisation! 

• . 
. 

• Skal jo være medlem et eller andet sted 

• Medlemsbladet 

• fællesskab med andre jægere, får tilsendt 
jagtbladet i hver 
måned og kan deltage i jagtforeningsjagter. 

• Magasinet jæger og jæger appen  
Med jagttider med mere 

• Det er ikke vigtigt men en nødigt hed få at 
være en jæger i Danmark 

• For at varetage jagtens interesser. 

• DJ er det eneste forbund der med vægt kan 
tale naturens og jagtens sag. Havde der 
været et parallel forbund med nogenlunde 
størrelse, er jeg ikke sikker på at det ville 
være DJ jeg var medlem af. 
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• nødvendigt for at bevare jagtmuligheder i 
Danmark. 

• De varetager jægernes interesser 

• At jægerne optræder som en samlet gruppe 
for optimel indflydelse, men primært for 
det gode arbejde der gøres i 
lokalforeningen 

• at være opdateret 

• Politisk styrke 

• Det skal alle jæger være, ikke mindst på 
grund af forsikringen...syntes jeg 

• at i varetager jægerens interesser bla med 
den lange ventetid på våbentilladelser 
våbenpas mm der er det rigtigt godt at i er 
der var selv ramt af det . og så er det 
dejligt at i laver et godt blad. 

• Interessefællesskab og jagtens fortaler 

• Medlemsblad 

• Mere demokratisk så den lille jæger også 
kan vælge og få lov at skyde noget vildt på 
hans egen  jagt 

• Bevarelse og styrkelse af jagten- Sikring at 
aftaler med andre organisationer/ politiker 
sker på et sagligt og fagligt højt niveau. 

• At jeg er forsikret under jagt hvis der skulle 
ske uheld. 

• fordi at min lokal forening 

• markprøver stående jagthunde 

• Fællesskabet 

• Sammen står vi stærke ! 

• Jeg har faktisk opsagt mit medlemskab af 
to årsager : at DJ ikke tager en seriøs 
afstand til den ulovlige ulvejagt i DK og at 
det ikke er muligt at fravælge reklamerne I 
sender ud med det ellers rigtig gode  
magasin Jæger 

• jæger 

• Bladet Jæger 

• Mest mulig jagt i DK 

• Sammen står vi stærkest og så længe vores 
fælles interesse er at gå på jagt så vil jeg 
støtte et stærkt forbund 

• Oplysning og forsikring 

• de kommer med gode artikler og en masse 
som er lærerigt 

• Godt spørgsmål - nok mest for at være 
solidarisk 
Til gengæld får jeg ikke meget for mit 
kontingent 

• At de varetager den lille mands 
jagtinteresser, dvs stor lodsejere som lille 
lodsejere, så det ikke bare bliver en 
rigmands hobby... 

• forsikring 

• Ved ikke 

• Information om gældende lovgivning via 
medlemsbladet. 

• Medlemsbladet 

• Uden jægerforbundet ville der ikke være 
jagt i Danmark. 

• Skal man da. 

• jagtbladet 

• Fællesskabet. 

• Ved at stå sammen har vi større magt. 
Skam at der ikke er flere medlemmer. 

• Bladet Og god hjælp fra d.j. 

• Gammel tradition 

• Vi er nød til at bakke op om 1 stor stærk 
forening. 

• Bliver orienteret om nye tiltag 

• Tradition, har været medlem i ca. 40 år. Og 
så har jeg den overbevisning at jo flere 
man er i samme forening, jo større 
indflydelse har foreningen. 

• For at modtage jæger med alle oplysninger 
og artikler og det der blir gjort for jagten 

• Fællesskab 

• god læsestof og lokal siden 

• Håb om at de gør deres indflydelse 
gældende rent politisk, og ikke lader sig 
trække rundt ved næsen, og at faglighed 
vejer tungest, og ikke Følelser. 

• fællesskab 

• Fællesskab, sammenhold gør stærk 

• Følge med i det jagtpolitiske og jagtfaglige. 
Adgang til deltagelse i DJ-aktiviteter 

• forsikret når jeg benytter dj godkendte 
skydebanner 

• Bladet. og at I forhandler med politikerne 
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• At man møder mennesker med samme 
interesse og kan udveksle erfaringer 

• fællesskabet -- nogen der varetager vores 
opgaver -- osv. 

• Velfugerende 

• Interesseorganisation 

• Bladet 

• bæredygtig jagt 
politisk indflydelse 
natur  
samarbejde 

• Være opdateret på politiske beslutninger. 
Fagligheden 

• Bladet 

• Vildtforvaltning - at der er noget at skyde 

• Fællesskabet og interesse 

• faglighed 

• Jagttegn 

• fællesskab og adgang til skydebane 

• sammenhold 

• At være så mange jægere som muligt med 
et talerør 

• At i er ærlige 

• Almen orientering 

• Bladet Jæger 

• At være med til at sikre den frie jagt i 
Danmark. 

• Løbende informationer, at kunne være 
opdateret om jagt og regulering samt 
kunne deltage i den uddannelse der er 
mugligt. 
Sammenhold omkring fælles interesse 
(jagt) og kunne være med til at give viden. 

• blad 

• at der er styr på alt 

• Oritering 

• Et godt jagtblad 

• Lokal forankring... hvad der sker over 
foreningsniveau er alt for 
uigennemskueligt. 
Det er alene for de få og ikke bredden... 

• Jo flere man står sammen jo stærkere er 
man. 

• Fællesskab 

• Tradition, som blev startet for 55 år siden 

• Grønne striber i landbruget 

• Jagtinformation, hundearbejde, sociale 
relationer 

• Der er pt ikke andre jagt organisationer 

• At vi kan bevare jagten i DK. 
Man kan få jagt tider ikke 
reguleringstilladelser, som jeg mener bliver 
misbrugt på det groveste, oplever at det er 
for nemt, der bliver ikke ført kontrol med 
det 

• Jagtblad 
Reguleringsjagt 

• Jagttider 

• Vi skal have et fælles talerør overfor 
politikerne og de øvre grønne 
organisationer.   
En splittet jægerskare får ingen indflydelse 
på dansk jagt politik 

• sammenhold 

• information om jagt og tider, artikler fra 
ind- og udland 

• Oplysninger om jagttid 

• Min livslinie til at vide hvad der rører sig i 
dansk jagt. 

• Den generelle information om jagt, samt 
rådgivning herom 

• Bladet Jæger 

• Jeg går på jagt! 

• Jægerne i Danmark skal stå sammen, det 
gør vi bedst i en stor forening. DJ bliver 
hørt når der skal findes kompromiser 
sammen med de øvrige grønne 
interessenter. 

• Vi har et talerør for jagten. 

• spændende jagtblad med gode artikler 

• Jo flere man står sammen jo stærkere står 
man når beslutninger skal 
forhandles/besluttes 

• en gammel tradition som er gået i arv. 

• Det politiske arbejde 

• At varetage jægerens interesse + at have 
politisk indflydelse 

• Den fælles stemme og jagtbladet 

• Fællesskab 
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• Medlemsbladet 

• Stå stærkt i kampen for bevarelse af natur 
og jagt 

• den måde de arbejder inden alle deres 
arrangementer 

• Som foreningsmenneske bør man være med 
i den forening som varetager ens interesser 

• At man får en kompetent formand, og ikke 
som i dag, en inkompetent. 

• Den kontinuitet jeg har oplevet gennem 
årene mht. informationer, 
foreningsarbejdet og skydebanerne. 

• At DJ hjælper med at få reguleringer af 
rovvildt, således vi kan bibeholde alle vores 
arter i naturen. Hundearbejde 

• For at være godt orienteret om jagt, love 
og regler 

• at der arbejdes på at alle har mulighed for 
at drive  jagt på egen jord ( ingen areal 
begrænsning for hjortejagt ) 

• sammenhold blandt DK jægere 

• Sammenhold og socialt samvær 

• Politisk indflydelse med understøttede 
argumenter for så meget jagt på hver 
enkelt vildtart som muligt, altså hvad arten 
kan bære så der stadig er en sund bestand. 

• bladet. Jæger 

• Fælleskab 

• Får god faglig viden om jagt 

• At jeg går på Jagt 

• Den lokale jagtforening-og medlemsbladet 
"jæger" 

• Info + jagtblad 

• Skyde lerduer 

• For at stćtte op om jagten generelt 

• Har været med siden 1967.jeg håber at i 
kan indlemme alle jægere i DK. 

• Skyde flugtskydning 

• sammenhold som jæger og foreningsmand 

• Jeg synes det er vigtigt at være medlem af 
en lokalforening under DJ, som varetager 
jagtens interesser for alle medlemmer, 
såvel politisk som juridisk. 
Derfor er jeg medlem af Vallensbæk 
Jagtforening. 

• det for at holde mig orienteret mht nye 
regler og love/jagttider 

• Sammen hold i de lokale foreninger. 

• Arbejde for den lille jordbesidder og være 
med til at gøre noget for jagten 

• Godt medlemskab 

• For støtte jagten i Danmark 

• Info 

• Varetagelseaf mine interesser 

• Fællesskab 

• Bladet Jæger,nyhedsbrev pr.mail.Mange 
tilbud omkring kurser vedr.uddannelse. 

• politisk indflydelse 

• at man kan søge mange oplysninger på 
hjemmeside og  læse det dejlige blad. 

• Fællesskab 

• Faglig opdateret - gode artikler - kurser 
mv. 

• Information vedr. jagt. 

• Oplysninger om kurser, hundeprøver samt 
læse gode artikler. 

• Sammen gør stærk 

• Orientering om jagt, og div 
freningsbestemmelser. 

• Kun sammen er vi stærke. Syntes dog man 
glemmer den lille mand og den frie jagt. 

• Fordi DJ for tiden er den eneste 
organisation der repræsenterer Jægerne, 
og så har jeg været organiseret 64 år. 
Jeg savner dog et bedre stykke arbejde når 
det gælder jagtbare arter, her glemte DJ 
fagligheden, ligeledes aftalen med DN hvor 
det nævnes en art kan fredes hvis den kan 
forveksles med en truet art. 
Et eksempel hvis Atlinganden vurderes 
truet, kan krikænder komme i fare, her 
mener jeg DJ har overset koncekvensen af 
aftalen. 
Ligeledes har DJ overset betydningen for 
den frie jagt på fiskeriteritoriet at der i de 
sidste 20 år er sket en betydelig udvidelse 
af byzonen fra landzone grundet større 
kommunal frihed i disse zoner. 
Disse udvidelser har udtaget større 
kystnære områder for jagt, derfor bør 
denne bekendtgørelse indholde at 
jagtforbudet gælder 150m fra beboelse i 
byzone og ikke 500 fra zonen. 
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Jeg mener også at DJ skal udvide sin 
ekspertgruppe sådan at vi er på forkant 
med vildtællinger, vi skal kunne takle 
fagligt viden i forhold til DN og DoF og 
formidle denne viden til VFR og alle 
relevante herunder miljøstyrrelsen. 
Venlig hilsen Finn 

• Holder sig informeret med jagt forhold 

• Engang var det for bevarelse af den lille 
mands jagt 

• At være en del af fællesskabet, omkring 
det at kunne gå på jagt i DK. Sammen står 
vi stærkere. Der er et talerør på jægernes 
vegne. 

• At være opdateret om forhold af interesse 
for jagt og vildtpleje 

• Fællesskabet 

• Lokal kontakt 

• De arbejder for jægerne 

• Nødvendighed for jagt i Danmark 

• Er presset til det, da det ellers er umuligt 
at være en aktiv del af en lokal forening, 
når man har jagttegn. 
Er formand af en lokal forening. 

• At få nyheder om jagt 

• Jeg ønsker et stærkt jægerforbund, som 
kan holde Danmarks Naturfredningsforening 
lidt i "ørene", og fremme jægernes 
interesser mest muligt. 

• At forbundet vil arbejde for jægeren og 
ikke udlejeren “godserne” så det er mulig 
at leje jagt også med skel til godset 

• Bladet 

• jagt oringtering  jagt tider forsikringer 

• Sammenhold gør stærk 

• Skydning 

• Flugtskydning, og kun flugtskydning. 

• Jeg er medlem af den grund at havde vi 
ikke haft et forbund der heder  Danmarks 
Jægerforbund havde vi formentlig ikke haft 
der jagt i Danmark. 
jeg har været medlem da hed  
Landsjagtforeningen af  1923  0g siden i 
ovennævnte og medlem siden 1954, 
med venlig hilsen Leo jako0bsen 
 
Jeg er af den mening at vi ikke havde haft   
Danmarks jægerforbund havde vi ikke haft 

jagt i Danmark i det omfang vi har  idag jeg 
har været medlem siden 1954 først i 
Landsjagtfoeningen af 1923 og siden 
ovennævnte 
 

• For at være riffel instruktør 

• Jagtbladet 

• at have en organisation der varetager 
jægernes interesser 

• Dansk Jagtforsikring. 
Desuden nyheder fra forskellige kredse. 

• Medlemsbladet Jæger 

• Jeg er Jagttegnslære . 

• For at bevare jagten i Danmark. 

• Gammel vane 

• At man som jæger har et talerør, som har 
noget gennemslags kraft. 

• Forventning om at foreningen ville  arbejde 
for den lille mand men det sker ikke 

• Tryghed, hvis man har brug  hjælp, med et 
problem, som kan opstå,  enten jagtlig 
eller juridisk , og at være en del af 
fælleskabet. 

• Det er vigtig at vi står sammen, men det 
betyder jo så også at det er vigtigt at være 
enige 

• Jeg er godt tilfreds med hele 

• Muligheden for støtte og det vigtige i, at 
jægerne har et fælles talerør. 

• Information 

• Bladet Jæger samt min lokale forening . 
For der skal være medlemmer bag 
forhandlingerne i vildtforvaltningsrådet 

• Jagtinformation 

• Medlemsbladet. 
Følge med i andres holdninger. 

• Bladet 

• At støtte jagten 

• Fællesskab 

• DJs (inklusiv lokalforeningerne) giver mig 
mulighed for en større jagtoplevelse 

• At vi arbejder imod indførelse af 
arealkravet ....på fuld demokratisk vis... 

• En stærk organisation der står stærkt 
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• Varetagelse af jagten i Danmark, til gavn 
for jægere. Samt som værn mod de, i 
tiden, usaglige naturmennesker der fostres 
på "Nørrebro", læs København. 

• Bladet 

• For at støtte det politiske arbejde 
vedrørende naturpleje og jagt 

• Fordi at nogen skal forhandle på vegne af 
jægerne , men i har været forfærdelig 
dårlige til at forhandle vi mister mere og 
mere jagt. Håber at i kan ansætte nogle 
kompetente folk, som kan gennemskue de 
andres argumenter. 

• At det ef en jagt orgisation for danske 
jæger og deres intereser 

• fælleskab 

• Jagt tider og regulering 

• Bladet 

• Medlem af et fællesskab, med medlemskab 
i 1923 som 15 årig i 1981. 

• Bladet jæger og jagtforening 

• Lokalforeningrene, ellers var jeg ikke 
medlem 

• Fællesskab inden for hundearbejde og 
skydning 

• Jægers indflydelse  på vores vildt og natur 

• håber at der også vil blive arbejdet for den 
lille mands jagt Ænder hare duer 

• Bladet jæger og app 

• At samle jægerne i en organisation giver os 
en stærkere stemme i fremme for jagtens 
vilkår 

• Jægere skal være synlige vildt- og 
naturforvaltere i Danmeárk 

• jeg vil gerne støtte DJ og jeg er glad for at 
modtage bladet JÆGER. 

• At de kæmper for jagt på de små parceller 
og bare de store godser 

• at følge med i natur, jagt og træning inden 
for lovlige og acceptable rammer 

• Sammenhold 

• informationerne via medlemsbladet 

• Den lokale jagtforening 

• ???? 

• At man bevarer jagten i Danmark på et 
etisk og fagligt højt niveau 

• Sammenhold 

• Orientering 

• min interesseorganitation 

• DJ er den eneste og største forening, hvor 
vi jægere får en fælles stemme i vigtige 
politiske og praktiske henseender 

• Sammenhold gør stærk 

• Jægerforbundet giver mig et overblik over 
hvad der sker med jagt i hele dk og regler. 
Det er svært som menig mand at følge med 
alle steder som fx hjorte laug og mårhund 
og vildsvin og ulv. 

• ? 

• Sammenhold giver styrke, derfor er det 
vigtigt at DJ, gør alt for at få de der har 
jagttegn melder sig ind i forbundet. 

• jagthorn 

• Lokalforeningen 

• Fællesskabet 

• At støtte op om forbundet så de står 
stærkest muligt 

• organisation 

• Medlemsbladet Jæger, 

• Tradition 

• ? 

• Det er naturligt for mig at være medlem af 
en jagtorganisation, hvilket jeg har været i 
ca. 65 år 

• generel orintering om  jagt 

• Der skal være folk på banen for, at vi kan 
fastholde jagten i noget der ligner nuet. 
Samtidig skal der være folk som er dygtige 
nok til, at overbevise landbruget om, at der 
kan gøres meget mere for dansk natur, og 
at det ikke kun drejer sig om penge. 
Mh jb 

• Som tidligere lokalforeningsformand, grønt 
råds rep. og  
jægerrådsformand, ved jeg hvor vigtigt det 
er at hele vejen  
igennem systemet er forbindelse for 
medlemmernes skyld. 

• Lokal jagt og markprøver 

• inspiration . . 
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• At være organiseret er vigtigt for jagten 

• At støtte det gode arbejde der bliver gjort 

• Jeg er jæger 

• Fællesskabet i den lokale jagtforening. 
DJ . som organisation /forhandler med 
andre organisationer / politikere/ 
Miljøministeriet / EU / m/m . 

• At være organiseret og opleve fællesskab 

• Støtte vores fælles interesser 

• Nyheder og faglig viden. 

• Bladet 

• ved ikke 

• Jeg ynder at læse bladet Jæger 

• DJ er min rygrad som jæger 

• lokale aktiviteter 

• information 

• Magasinet Jæger. 
Lokale foredrag. 

• En god formand som varetager de menige 
medlemmer også med  de små arealer som 
her i Nordsjælland det er alfa og omega 

• Hold fast i jagt i DK. 
Bladet Jæger. 
Fællesskabet.  
Information jagt relateret. 

• Lokale jagtforening 

• At være medlem af en forening der 
varetager vi jægerere´s interesser. syntes 
dog det er kommet op på et højt plan  hvor 
det mest er for de jægere med mange 
hektar og mange penge. 

• Magasinet Jæger 

• Fællesskabet om en fælles hobby 

• Det er meget vigtig, at vi står sammen som 
Jæger i et samlet  Jægerforbund. 

• Adgang til skydebaner og rådgivning. 

• Sammenhold mod mange andre interesse 
grupper 

• Der er ikke noget alternativ 

• At DJ's arbejde er den største og bedste 
garant for jagtens positive vilkår nu og i 
fremtiden. Det er naturligt for mig at være 
medlem. 

• for at få indflydelse 

• Jeg synes at alle jægere er forpligtet til at 
være medlemmer. 

• at vi sammen kunne skabe en lagt bedre 
regulering af vores vildt, lige ledes hvor 
mener vi om ulve I danmark 

• Jeg mener vi er nødt til at have et 
sammenhold for at være en stærk 
organisation 

• politisk indflydelse 

• Sammenhold  og DJ politiske arbejde 

• Vigtige nyheder. 

• Lokale afdelinger 

• mere jagt og indflydelse på jagttider 

• ser frem til hver den første når jæger 
kommer 
 
Jeg har også deltaget i flere kurser og 
prøver 

• Faglighed, interessecaretagelse 

• Støtte til det politiske arbejde. 
Jæger som oplysende medlemsblad 

• DJ taler jagtens sag og gør sig anerkendt 
for seriøst jagtligt arbejde 

• Kan følge med hvad der sker 

• At man står stærkere sammen og jagt kan 
hurtigt få det svært da det jo langt hen ad 
vejen er at "slå ihjel for sjov" 

• jeg synes det er vigtigt, at vi står sammen 
om at støtte jagten og vildtforvaltningen. 
Desværre opleves det det lokalt, som om 
det gælder mere om at begrænse andres 
muligheder for at op nå mindre gevinster 
selv end ønsket om at samarbejde. 

• Det er vigtigt at vi jægere står sammen , så 
vi kan få indflydelse på politiske 
beslutninger , og bevare jagten i Danmark 

• fællesskab lokal , forsikring 

• Støtte op om en fælles jagtorganisation 

• Som medlem er man med til at lægge vægt 
bag DJ’s forhandlere i div. jagtrelaterede 
fora. 

• — 

• Oplysninger om jagt og fredningstider 
--                    -     Våben og skydebaner 
--                   -      Hunde -    
schweisshunde 
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• Bladet 

• Faglighed skal være i top. Mener jo flere vi 
er jo stærker er vi 

• flest mulige medlemmer 

• Tænker på udmelding - alt bliver 
efterhånden fredet. 
Ingen duejagt - for første gang i de 57 år 
jeg har gået på jagt  må hare ikke skyde i 
oktober. 

• For at være i lokalforeningen 

• Bevare jagten og Flora/Fauna 

• bevarelse af ret til at gå på jagt 

• Det er jægernes forening, dem der 
varetager mine interesser! 

• Støtte op om naturen og vildtet 

• Vi er en god orgination, med gode 
oplysninger. 

• Fællesskab 

• At støtte forsat jagt muligheder i dk 

• interesse 

• Fællesskabet, jeg kunne ønske at alle 
jægere meldte sig ind i Danmarks 
Naturfredningsforening så ville vi der have 
indflydelse 

• Ingen andre har indflydelse på jagttiderne 
... og det set i lyset af den katastrofale 
forvaltning af jagttider på specielt duer og 
bramgæs 

• Sammenhold og en markant optræden 
overfor de organisationer der bekæmper 
vores interesser som ansvarlige jægere 

• Bladet Jæger 

• Klub- venskaber og fællesjagter 

• Medlemsbladet. 
Lokal forening med aktiviteter. 

• Medlemsbladet Jæger 

• Vi er nødt til at have en organisation til at 
beskytte jægerstanden mod de 
organisationer der modarbejder jagt og 
flugtskydningsbaner 

• Indflydelse på jagt lovgivning og bevarelse 
af jagt generelt. 

• Hvis vi ikke danner fælles front, så er 
jægerne ikke stærke, og så mister vi jagt 
på flere arter end vi gør nu. 

• Der findes ikke andre muligheder! 

• Information om jagt, vildt og våben 

• ren og skær interesse 

• Bladet jæger og det politiske arbejde 

• Fordi vi samlet har mere at skulle have sagt 
overfor myndigheder, politikere mv. 

• Informationer! 

• Juridisk bistand i forbindelse med skydning, 
både ved jagt og træning med jagtgevær og 
riffel 

• Hvis I arbejdede seriøst for hvad vi jægere 
ønsker 

• Generelt har forbundet sin berettigelse. 

• fælles interesse organisation 

• fællesskab/ mest mulig jagt og natur /en 
organ der taler jagtens sag hos politikkerne 
/og samtidig holder fast i den danske 
model. 

• At jægerne høres politisk 

• Støtte til lokale jagtforening er. 

• Efterhånden er der ingen gode argumenter 
for 

• sammenhold / løfter i flok , tror ikke vi kan 
overlever uden at stå sammen 
 
dof og andre grønne, vil løber os over ende, 
hvis vi så for et veganerparti går det da 
helt gal 

• Sammenhold 

• Jagt magasinet og bevarelse af jagt. 
Vil forskning. 

• Har altid været medlem så nu er bladet det 
vigtigste (72år) 

• jeg er jæger 

• Støtter en fælles sag, for fortsat jagt i 
Danmark. 

• Medlemsbladet 

• Støtte organisationen ved at være medlem 

• Kan denne vej påvirke jagtdebatten. 

• Adgang til flugtskydningsbane. 
Jægerforbundets medlemsblad. 
Jægerforbundets afstandstagen til fauna- 
og miljø- 
kriminalitet (f.eks. giftmord på rovfugle, 
ulvedrab m.m.). 
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• Desværre den eneste tilbageværende 
organisation der burde varetage mine 
intereser / intet alternativ 

• jeg mener det skulle være et krav sammen 
med jagttegn idet de er de eneste der 
kæmper for jagtrettigheder og jagttider for 
os jægere 

• Det er vigtigt vi står sammen. 

• At blive opdateret med f.eks. jagttider, sol 
op og nedgangstider,  nyt fra kredsene. 
våben og udstyr, natur og vildtforvaltning, 
og meget mere, det er interessant læsning. 

• Flere er bedre end få 

• At medlemsprisen ikke stiger. 

• Jægernes organisering 

• Alsidig 

• Mere markant overfor politiske og andre 
organisationer som beskære muligheder for 
jagt 

• Jæger 

• At der er en dynamisk og seriøs 
organisation som varetager jægernes 
interesser. 

• altig gode artikler jagtbladet 

• Medlemsblad 

• Jægerne i Danmark må holde sammen, 
selvom jægerforbundet ikke arbejder hårdt 
nok for jagten 

• Jagthundearbejde 

• For at kunne følge med hvad der rør sig 
(har været med siden 1963) 

• Fordi jeg er aktiv jæger 

• Information 

• Jeg har været medlem i ca. 40 år 

• At være så store dom muligt, hvis vi skal 
høres lige som DOF og 
Naturfredningsforeningen 

• jægernes sag imod andre grønne 
organisationer. 
sammenhold i lokalforeningen 

• Godt jagtblad 

• Jeg er medlem af en lokal forening og så 
for at få jagtbladet 

• Bevarelse af jagten ud fra fagligheden. 

• Skydebanerne. 

• At jægerne står samlet i en organisation 
uanset jagtformen eks falke - bue jagt er er 
med i organisationen 
Derved står jagten stærkere politisk og 
over for de øvrige grønne organisationer 

• Vil gerne læse om ny lovgivning og andre 
artikler om jagt 

• Håb om at få jægerforbundet i en anden 
retning 

• jeg har ikke lyst til at være til grin i den 
forening, jeg håber at der kan være mere 
konkurance, men det giver D J ikke lov til. 

• Mest muligt jagt til den almindelige jæger. 
Men det er vist ved at forsvinde, og det er 
jeg også snart. Vh Kasper 

• Generelt en rigtig god organisation 

• Jagtbladet. 
Politisk indflydelse 

• at være medlem af en stærk organisation 
der arbejder for naturen og i jagtens 
interesse 

• At bidrage som enkeltperson i et større 
fællesskab til glæde og gavn for jagt og 
natur. 

• At følge med i jagtens udvikling. At have en 
professionel organisation bag min hobby 

• Bevar jagten i Danmark 

• Arbejde for natur og jagt 

• At bladet Jæger bliver bredere at man 
kommer tilbage til at det er "almindelige " 
jæger der fortæller om deres jagt 
oplevelser og ikke den samme Lindy der 
skriver om det meste . Og det kunne være 
dejlig at der var flere der skriver om våben 
og ikke Ellerbæb der klåger sig om det  
meste. Da der mange hjemme ladere også 
blandt jægere så var det måske noget at 
tage op 

• At jeg går på jagt 

• Magasinet JÆGER og JÆGER app. 

• Den oplysning jeg får fra foreningen. 

• Holder mig jagtmæssigt orienteret! 

• Politiske indflydelse og medlemsblad 

• Bladet 

• Har været medlem i næsten en 
menneskealder og går stadig på jagt i både 
indland og udland!!  Jeg kunne godt tænke 
mig, at man politisk pressede 



71 
 

våbentiiladelseskontoret i Holstebro noget 
mere!!! 

• Sammenhold 

• Tradition. Var i mange år medlem af Dansk 
Jagtforening 

• Den lokale jagtforening 
Og vi skal stå sammen . 

• Vi er stærkere når vi står sammen og er 
mange, det giver mere slagkraft. 

• Mest mulig jagt. 

• Jagtbladet 

• Blev indmeldt da der ikke var andre 
muglighedder. Virker meget godsjagsagtigt 
defor ikke særlig opmærksom på lands 
program men den lokale forening er højes 
vigtig og sammenholdsgivende 

• At jeg er Jæger 

• Som man siger. Sammenhold gør stærk. 

• Løbende orientering om jagt 

• ? 

• Bladet Jæger og min lokalforening 

• Bladet 

• At jeg vil støtte jagten og at jægerne SKAL 
stå sammen 

• forsikring 

• Den lokale jagtforening 

• Et fællesskab med et fagligt indhold. 

• At DJ varertager jagtens interesse politisk 

• Jagtbladet og medlemskab af lokalforening 

• Forsikring 

• At have mulighed for indflydelse i den 
jagtpolitiske debat. 

• Forsikring og bladet 

• Fællesskab 

• Orientering igennem bladet. 

• Som jæger bør man støtte det arbejde der 
udføres for jagtens vilkår i Danmark. 

• Man har pligt til at vide hvad der sker på 
jagtområdet, så længe man er jæger. 

• Jægere bør i fællesskab støtte op om at 
arbejde gode vilkår for både jægere og 
natur og for at udbrede kendskabet til, 
interessen for og accepten af jagt og 

formidling af at jagt er mangefacetteret og 
går fint i spænd med bæredygtighed og 
grønne ideer 

• Holde mig orienteret og fælledsskabet. 

• Min lokale forening og forsikringen 

• Sikre 'lille mands jagt'. 
Sikre afstand til skel for skydetårne bliver 
sat ned til et minimum f.eks. 10 meter 

• Lokalforeningens fællesskab 

• Støtte jagten nu og i fremtiden 

• Fælleskab der varetager jægernes 
interesser 

• Information 

• optaderet 

• Orientering. Oplysning 

• At kunne gå på jagt 

• Information om jagt og våben gennem 
“Jæger” 

• Bladet 

• Kan altid få hjælp i jagtlige spørgsmål. 

• For at følge med hvad der sker inden for 
jagtlov, jagtetik, kammeratskabet i lokal 
foreningen. Har deltaget i flere kurser som 
riffelinstruktør og jagttegnskursuslærer, 
m.m. 

• ved ikke 

• Bladet m.m. Godt stof 

• Kammeratskab 

• fællesskabet 

• fælleskabet 

• En stærk forening 

• Det er en politisk organisation, der 
repræsenterer jagten overfor øvrige 
samfundsinteresser. 

• Jeg ser flere fordele ved mit medlemskab 

• Uden et samlet talerør for jagten, vil 
jagten forsvinde 

• Bør man være som jæger 

• Får støtte i jagtsagen generelt. 

• At jeg har en organisation i ryggen. 

• Jagtbladet  
det er vigtigt at samle mange jægere i en 
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forening 
for at have noget slagkraft 

• Oplysninger om fredningstider 

• Jagtbladet 

• Jagtens fremtid 

• At DJ varetager jægernes interesser. 

• Skal være en stærk organisation der taler 
jægernes sag overfor politikere, pressen 
mv. 

• Skal kæmpe for den almindelige jægers 
muligheder for, at fortsætte med at gå på 
jagt. 

• At blive orienteret bredt 

• Udvikle og vedligholde mine 
skydefærdigheder indenfor 
jagtfeltskydning. 

• Opbakning til en politisk organisation 

• Formidling af jagtfaglig stof inden for jagt, 
natur og vildtforvaltning 

• Naturlig interesseorganisation for jægere 

• Jagt bladet 

• Varetager jægernes interesser i Danmark. 

• fællesskabet 

• Medlemsbladet Jæger 

• Den politiske indflydelse, som dog halter  
PT 

• jagten må ha en stemme i samfundet 

• Jeg medlem fordi Danmarks Jægerforbund 
er en 
vigtig forening for os jægere. 

• Har været jæger siden 1959,samt skudt 
flugtskydning til min store fornøjelse. 

• Samlet står vi stærkest 

• Fællesskab 

• Sammen står vi stærkest 

• Faellesskab 

• Ny viden 

• blive indformeret om jagttider og hvor får 

• At læse om de forskellige atikler de er i 
bladet 

• Det ved jeg faktisk ikke , syntes snart det 
kan være svært at få øje på. Jeg har i hvert 
fald svært ved at se hvad de gør for mig og 

de små jægere. De er over hovedet ikke 
lydhør for medlemmerne se Bare jagtens 
hus , formanden er så arrogant at man ikke 
engang gider at svare på læserbreve. 
desuden har de kun regulering i hovedet og 
afskaffelse af jagt tider. jeg er træt af DJ 
og deres formand , hvad med at lave om på 
vedtægterne så vi kan ure afstemme  om 
formandsposten 

• støtte op omkring foreningen 

• Interesseorganisation der tager vare om 
jagten i Danmark i alle dens alsidige måder 
herunder ikke mindst det afledte hunde 
arbejde, kokke opskrifter, 
skydeundervisning, etc. samt profilerer sig 
skarpt mod alle forsøg på angreb på jagten 
samt forsøg på at begrænse jagten i alle 
dens facetter og traditioner i DK. 

• Har været medlem i over 50 år, og 
fortsætter 

• medlem 

• At jægerne kan stå sammen og fremstå som 
en stor og vigtig interesseorganisation. 

• Magasinet jæger 

• Bladet, opdateret info og faglighed. 
Test af våben og udstyr 
God lokalforening og skydebane 

• interesse 

• Arbejdet for jagt og natur. 
Respekt for andre jægere 

• Interessefællesskab og ønske om støtte til 
en (og kun en) interesse-organisation som 
kan være STÆRK i alle former for at 
fremme jagtens sag i Danmark. Som 
bagland for lokalforeninger, politik organ 
med gennemslagskraft i alle former for 
grønne områder. og kan fremme og udvikle 
jagtens vilkår i Danmark. 

• Holde mig orienteret generelt inden for 
jagtområdet 
Læse om jagtpolitik 
Markvildt og den lille mands jagt 

• En god forening. 

• har været medlem fra 1958 i1923 og dansk 
jagt 

• Orientering ! 

• Ved ar stå sammen med en god faglig 
baggrund kan jagten opretholdes i Danmark 

• Bladet 
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• For at jagten og den enkelte jæger har en 
stomme i det politiske system 

• At kunne skyde på SJF baner på Armar 

• Er jæger - og har været det hele siden jeg 
var 16 år. 

• Vil man nyde, skal man også yde. 

• Bliver orienteret om hvad der sker i hele 
landet. 
Rigtig gode fortællinger om jagt oplevelser. 
Oplysninger om arrangemenger i 
foreninger. 

• Kan deltage i de af jægerforbundet 
afholdte hundeprøver (apport og mark) for 
stående hunde. 
 
Generel orientering om jagt og fredning. 
 
Mener man skal støtte jagten i DK rent 
økonomisk 

• Solidaritet 

• Fællesskabet og info fra andre 
jagtkammerater 

• For at støtte op om en organisation, som 
varetager de fleste jægeres interesser 

• Bladet  Jæger 
Møder i lokal foreningen 

• Man bibeholder de gode kursus lærer der er 
ved DJ 

• At få den glæde stadig komme på jagt og 
nyde det 

• Der er intet alternativ 

• Holde sig orienteret, og være godt klædt 
på til jagt og natur 

• Fællesskabet i lokalforeningen og mulighed 
for at deltage i kurser 

• Stor medspiller på det grønne område 

• "Hundearbejde"  men på grund af alder er 
jeg ikke aktiv mere 

• sammenhold i foreningen 

• Den lokale jagtforening 

• Juridisk rådgivning i tilfælde af uheld 

• I dag: medlemsbladet. 
Tidligere: Opbakning til et stærkt fælles 
talerør. 

• Bestyrelsesarbejde i lokalforening 

• Håber at få di vegtigske opsysninger om 
jagt og jagttider 

• At fastholde jagten i danmark 

• fællesskab 

• At blive orienteret om alt nyt som har 
betydening   for jagten  med hensyn til 
både love og fredninger 

• Fællesskab, handlekraft og interesse for 
jagt 

• Information  
Nyheder mm. 

• At jeg har arvet medlemskabet fra min 
afdøde far. 

• Det er vigtig vi har nogen der bag os jægere 
og vores hobby 

• Det spørger jeg også tit mig selv om! 

• Har været et positivt medlem i mere end 
60 år. Bl.a  medlemsbladet som giver de 
nødvendige orienteringer omkring 
lovgivningen og underholdende stof. Godt 
blad. 

• jagtbladet 

• Det vigtigste argument for mit 
medlemsskab af DJ er, at uden DJ havde vi 
nok ikke meget jagt i Danmark, især ikke 
på fiskeriterritoriet. DJ er min "fagforening" 
hvad angår jagt. 

• fællesskab  , nyheder , hundearbejde, 

• ? ? ? 

• At DJ støtter jægerne i DK. 

• For at følge med i de nye regler der 
kommer hele tiden samt jagttider der 
bliver lavet om snart hver måned 

• Flugtskydning 

• DJ´s politiske indflydelse 

• At man får opdateret alle nye ting såsom 
jagtlove jagttider fredninger m.m 

• Fællesskab om natur beslutninger 

• Magasinet Jæger og diverse skydebaner 
DJs politiske arbejde 

• Interessefællesskab, Det politiske arbejde 
med at sikre mest mulig jagt for jægerne i 
DK . Det seriøse arbejde med at kortlægge 
på hvilke arter der er basis for at drive jagt 
. 

• Adgang til information om jagt 
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• Jeg får en orientering om ændringer af 
fredningstider/ jagttider på diverse 
vildtarter 

• Politiken for opretholdelse af så meget jagt 
som muligt 

• politisk indflydelse 
forskning og viden 

• Mulighed for information bl.a. på 
hjemmeside og læsning af jagtbladet. 

• jagtbladet 

• Det er nok efterhånden en tradition når 
man har været medlem i mere end 25 år. 

• For at støtte op om en organisation som 
burde varetage den "Almindelige" jægers 
interesse, og derved stå stærkt politisk. 
Det kan så forbedres, men det skal der også 
være plads til ;) 
Drop lokumsaftaler, og undgå 
"vennetjenester" som tilgodeser de få. 
Udefra virker det sku lumsk det der nogen 
gange bliver besluttet !! 

• God jagtinformation 

• At man er synlige over for resten af 
samfundet (positiv synlige) 

• Opbakning til lokal forening og generelt for 
jagt sagen. 

• kammeratskab-jagtbladet 

• Lokalforeningen 

• interessefællesskab 

• Jeg kan følge lidt med i hvad der sker, 
selvom der bliver mindre og mindre logik i 
jagttiderne F.eks. 
 
Jeg ved godt at der sker en masse som jeg 
ikke ved :) 

• Fælles jæger front mod/ med øvrige 
grønne interesse organisationer.  
I bund og grund burde vi alle have fælles 
interesse om en sund og stærk natur og 
vildtbestand 

• At bevar jagten i Danmark 

• Orienteringen gennem bladet 

• Fordi jeg gerne vil følge med i det der sker 

• Et håb om at vi har de rigtige folk i de 
rigtige udvalg. 
Et håb om at forbundet bidrager med god 
faglighed til forsker og den politiske 
verden. 

Et håb om at forbundet søger faglighed 
også til landbruget og de forskellige 
dyrkning former. 
Et håb om at vi er synlige i offentligheden, 
herunder tilbyder undervisning i børnehaver 
og skoler på alle planer. 

• info via blad og jagttider 

• Jagtbladet 

• Informativt 

• Skydning 

• FOR AT VÆRE MED TIL AT FORVALTE JAGT I 
DANMARK 

• tilladelse til at gå på jagt 

• Information om jagten i DK 

• Informationsnyt 

• Kan deltage på markprøver med stående 
hund. 

• Jeg er jæger, og har dermed via DJ en 
organisation der varetager de forhold der 
knytter sig til dette. 

• Læring 

• Enighed gør os stærke. At der i fremtiden 
er jagt muligheder i Danmark 

• bladet 

• Sammenhold 

• Ved det faktisk ikke. 

• Forsikring. 

• Jeg har indflydelse lokalt. Natur og Jagtsti 
er bare neddroslet desværre. Det skulle 
være en vigtig del af videre uddannelse af 
nye Jægere. Natursti er Stort arbejde for 
børn og voksne. Familien Danmark 

• Mugligheden for at holde sig opdateret. 

• Jagtens fremtid er baseret på en 
organisation der kan varetage denne 
opgave. Men det skal være en organisation 
bestående af praktikere og 
teoretikere.Glem ikke jagten i jeres iver 
for at færdes på de bonede gulve ! 

• At jeg kan være Danmarks Jægerforbund 
Bekendt 
At jeg får den nyeste viden også politisk 

• Det er den eneste jagt foreningen der har 
forbindelse til det politiske system 

• At få nye og ændrede regler for jagt, samt 
at få de 11 blade af JÆGER. 
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• Interesseorganisation 

• At blive opdateret bredt , inden for revir 
pleje - andres erfaringer- jagt i særdeles. 

• At læse Jæger, at kunne gå på jagt 

• Støtte til oganisasionen. Og bladet. 

• Fællesskab 

• Opdateret og orienteret om alt indenfor 
jagt 

• Så jeg kan være medlem af vores lokale 
jagtforening, 
ellers var jeg ikke medlem 

• Fællesskabet 

• organisationen 

• vi er udsat for politisk pres, skal derfor 
være organiserede. 
Ellers er det andre der bestemmer, ikke 
alle er saglige/faglige. 

• at der arbejdes for mest mulig jagt 

• ved ikke 

• Kurser 
Bladet 
Skydebaner 

• fællesskabet 

• At jeg er organiseret i en forening der 
varetager mine interesser og arbejder for 
bedre mulighed for jagt i Danmark, til en 
overkommelig pris, også når man er 
kommet på pension (ønske scenarie ) 

• DJs arbejde for bevarelse af jagt generelt. 

• Vildtet. 

• slagkraftig organisation 

• Ellers kan jeg ikke deltage på 
hundeprøverne 

• at kunne gå på jagt, og behandle vildt og 
natur rigtigt 

• Fælles front for jagt i fremtiden 

• -Jagtfællesskab 
-Information om ændring samt nye tiltag 
inden for jagt. 

• bladet 

• Sammen er vi stærkest 

• forsikring 

• At jeg går på jagt 

• Jo flere der er medlem, jo stærkere er 
foreningen 

• Støtte af fagorganisation der med saglighed 
understøtter jagtsagen i det politiske 
landskab. 

• Jæger 

• Fora t støtte op op foreningen og for at få 
bladet 

• Fælles står vi sammen 
Fællesskab overfor det politiske niveau er 
afgørende 

• Skydning 

• Jæger 

• At vi som jægere bliver set og hørt i 
medierne, for fortsat at være respekteret i 
befolkningen. 
Vi som jægere skal have en base hvor 
tingene administreres fra ellers bliver vi 
ikke hørt. 

• Bladet, fællesskabet, forsikring 

• Fællesskab betyder alt for at sikre jagtens 
fremtid! 

• Svært at svare konkret på. Jeg har været 
medlem i snart 
60 år, og har svært ved at forestiile mig 
som jæger uden at være medlem. 

• At jagten har stærk stemme, (mange 
medlemmer) 
Jeg er ked af at man bruger ordet 
"fagforening", 
jeg mener at jeg er medlem af en 
interesseorganisation. 

• Fællesskab gør stærk 

• At være medlem af en forening, der 
varetager jægernes interesse overfor 
politikerne. 

• Bladet 

• En god organisation, der generelt varetager 
alle mine interesser godt som jæger 

• At mine jagtlige interesser er varetaget af 
en stærk organisation 

• For at være medlem af den lokale 
Jagtforening 

• Det er efterhånden blevet svært at finde 

• pas 

• For at få bladet og kan bruge app og øvrig 
rådgivning 
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• Bliver orienteret om ændrede jagttider og 
andre jagtlige spørgsmål. 
Der kommer også mange spændende retter; 
vi mangler måske nogle med bæver. 

• fællesskabet 

• At vi har en stærk organisation der 
varetager jægernes interesser, så vi også 
har jagt i fremtiden. 

• Der er jo ikke andre muligheder. 

• Først og fremmest som medlem af 
lokalforening og derigennem være med til 
at støtte nye jægere.  
Sammen står vi stærkest. 
Men ønsker et mere demokratisk valg i DJ 
så vi kan lukke munden på alle dem der 
ønsker at splitte DJ. 

• Da jeg har været medlem i over 60 år. må 
det være udtryk for en hvis tilfredshed. 
nu om dage er det månedlige blad af størst 
betydning, blot kunne der godt være plads 
til lidt mere om udenlandske jagter og 
historier. 

• Et godt blad 

• At være medlem af den lokale jagtforening 
samt medlemsbladet. 

• Jeg går ikke meget på jagt men læser jeres 
blad og støtter den lokale forening men 
bruger ellers ikke foreningen 

• Det er vigtigt at danske jægere har en 
paraply - en organisation, der varetager ens 
interesser. 

• At Dk jægerforbund  arbejder for jæger 

• Vildt forvaltning 

• Jagten i Danmark. 

• interesse-fællesskab 

• Jagten,det politiske,nydhes stof  ,hvad der 
sker i de andre områder i landet . 

• Bladet, forsikring. 

• at der arbejdes for at udbrede viden om 
jagt. så det er accepteret i samfundet. 

• Deltage i arrangementer i lokalforeninger 

• Der er brug for én samlet 
interesseorganisation, der kan deltage i det 
politiske arbejde. Ellers bliver vi ikke taget 
seriøst. 

• 1.Medlemskabet af vores lokale 
jagtforening, med gode jagtkammerater til 
følge. Sammenhold gør os jægere stærkere 

mod div. grønne organisationer, og fælles 
kamp for bevarelse af den frie jagtret i 
danmark 

• for at støtte jagten og for at holde mig 
opdateret om nyt inden for jagten 

• Fællesskabet 

• Sammenhold gør stærk 

• Helt rigtigt og naturligt at være medlem. 

• Interesse fællesskab 

• At det vare jagt i danmark 

• blive orienteret om hvad der sker inden for 
vores område 

• Orientering om jagtlige spørgsmål 

• bladet-test af diverse udstyr-deres arbejde 
for at bevare jagten idanmark 

• Jeg har efter mange aars medlemsskab godt 
tilfres 

• Forbundet arbejde ang. vildtforvaltning  
Medlemsbladet er hver måned ventet 

• At det er opdateret med nyheds 
oplysningerog vildt information og nyheder 
indenfor ny teknolog 

• For at gå på jagt i lokalforeninger og kun 
fordi at det er et krav 

• bladet 

• Et fællesskab af jægere, der udgør en stor 
gruppe der udøver indflydelse på de 
politiske beslutninger vedr. jagt, 
regulering, naturbevarelse mm. 

• Medlems bladet 

• Fællesskab/forening, der varetager 
jægernes interresser. 

• Hovedsaglig  for at få bladet. 

• For at kunne deltage i div skydninger 

• Et forbund der er troværdig. Det man siger, 
er også det man gør. 
Dette gælder alle områder! 

• At DJ påvirker politikerne i forhold til at 
opnå bæredygtig vildtforvaltning på et 
fagligt vidensgrundlag. 

• For at bevare jagten som en interesse der 
ikke ses ned på 

• Jæger 

• Orientering om hvad der foregår 
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• Bladet 

• De lokale foreninger,der  gør en stor 
arbejde for lokal områderne. 

• Sammenhold 

• Stor interesse for Danmarks natur og jagt. 

• At styrke jagten i DK. 

• Bliver løbende orienteret om udvikling 
indenfor jagt og natur 

• Sammen hold gør os stærke og giver bedre 
resultater 

• et forbund der arbejder for mest mulig jagt 

• Holde mig opdateret omkring følgende: 
 
1) Forbundets arbejde for medlemmernes 
jagtmæssige  
     interesse. 
2) Tekniske opdateringer omkring  
     våben/optik/ammunition m.v. 
3)  Medlemmernes jagtoplevelser 

• bladet skydning hundetræning 

• har været medlem siden 1960 --- så vanens 
magt ! 

• medlemsbladet... 

• Lokale jagtforening og bladet 

• Gir adgang til hundeprøver og bladet Jæger 

• sammenhold om fælles interesse 

• Information, hjælp til lokaler foreninger, 
undgå at andre foreninger tager magten 
over naturen 

• For bevarelsen af jagten for menigmand 

• Kammeratskab+ mere eller mindre sande 
jagthistorier 

• At være en del af en organisation 

• Den lokale jagtforening 

• lokalforeningen 

• Organisation der varetager dansk jagt, 
naturpleje, samt arbejdet med at øge 
offentlighedens kendskab om jagt og dens 
samfundsmæssige betydning. 

• Det er vigtigt at vi jægere står samlet. 
Både lokalt og på landsplan 

• Stammer står vi stærkest 

• At jeg kan stille på prøver 

• støtte en organisation som varetager 
jægerne interesse 

• at  få medlemsbladet og støtte foreningen 

• De muligheder det giver 

• Bla. for at få Jæger bladet 

• Jagt og forsikring 

• har været medlem siden 1974 så måske en 
dårlig vane 
fordi man støtter sin egen forening 

• Bladet, forsikring og jagttegn 

• Aktiviteterne i jagtforeningen 

• Fællesskab 

• for at støtte lokal jagtforening og hvad det 
sker lokal 

• Man er medlem af et fællesskab, hvor der 
kan trækkes på mange tråde 

• en gang imellem spændende læsning i 
bladet 

• Den lokale jagtforening 

• Bladet 

• Sammenhold 

• Jagt bladet og det politiske arbejde for at 
sikre jagten gode vilkår i Danmark 

• For at være medlem af lokal foreningen. 

• Det vigtigste for mig er at bibeholde retten 
til at gå på jagt i DK 

• Er man mange står man stærkt 

• At vi har en fældes talerør 

• Håber at de vil tilgodese den lille mands 
jagt, dvs. jagten på fjordene og havet, og 
det hele ikke går op i Kronhjorte som ingen 
af dem kan blive enige om, så lille et land 
og så mange regler det er da helt til grin. 

• Et godt blad m oplysning i henhold til mine 
jagtrelevante int. 

• muligheder og forsikring 
+bladet/hjemmesiden med jagt 

• Jeg har altid været det. 

• Varetagelse af jægernes interesser generelt 

• For at kunne deltage i skydninger og hunde 

• Kommer en del på skydebanen, og vil gerne 
støtte op om arbejdet 

• ? - som aktiv jæger, bør man være medlem 
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• Det er vigtigt at være medlem i en 
organisation der varetager natur,jagt og 
grønne tiltag. 

• Bladet Jæger 
Politisk arbejde for jagt 

• Det er adgang til de nyeste data og 
lovgivning. 
Dertil har Jægerne brug for en stærk 
organisation til politiske forhandlinger og at 
fremme forståelsen for jagtens betydning 
for vildtet 

• Fællesskab 

• Politisk slagkraft og jagttider 

• Jeg synes det er vigtigt med en med en 
fælles organisation som varetager  vores 
interesser. Vi er en minoritet og derfor bør 
vi stå sammen om at fastholder retten til at 
gå på jagt.. Og også stå sammen om at vise 
at vi gør naturen og dyrelivet godt.. 

• Oplysninger og lærerigt læsning. Og 
fællesskab 

• Sammen fylder vi noget, og det gør at vores 
indflydelse og meninger i 
samfundsdebatten får betydning. 
Og så er jægerbladet rigtig godt læsestof. 

• Fællesskab. 

• Stor faglighed uden at hælde til nogen af 
siderne rent politisk. 

• Den lokale jagtforening. 

• Jagtbladet 

• Orientering om udvikling af jagtmetoder, 
våben o.s.v. 

• Et godt medlemsblad og at jægerne kan 
optræde i samlet flok. 

• Politisk at sørge for gode ordnede 
jagtmuligheder, samt opbygge et godt og 
tillidsfuldt samarbejde med andre 
naturbrugere. Derudover konstruktivt, at 
oplyse omverdenen - om jagt, og opbygge 
forståelse for jægerne. 

• Vi skal som brugere af naturen og 
muligheden for at gå på jagt stå sammen 
som en samlet enhed. Det er der mulighed 
for som medlem af DJ. 

• Bladet og lokalforeningen 

• For at læse nyheder og at DJ arbejder for 
at jagtretten tilfalder ejeren af jorden 

• Støtte op om arbejdet for bevarelse og 
udbygning af jagten 

• Det er vigtigt at jægerne er samlet i kun et 
forbund for at have bare lidt indflydelse på 
jagtens fremtid. 

• ? 

• Det bør være sådan at enighed gør stærk. 
Derfor er det af betydning at der er mange 
medlemmer bag DJ for at DJ's synspunkter 
har vægt. 

• Tradition, forsikring, samlet ståsted 

• støtte arbejdet vedr. jagt i Danmark 

• Vedligehold af viden omkring jagt og 
jagtlovgivning 

• Vi er nød til at stå sammen for at bevare 
jagten i Danmark 

• Det er at bevarer jagten  og få et bredt 
samarbejde til at forbedre jagttiderne i 
Danmark. 

• Det lokale foreningsarbejde. 

• At være med i et sammenhold omkring en 
interesse og at der bliver arbejdet for at 
kunne fortsætte denne interesse. 

• at jeg føler jeg bliver hørt samt rådgivning 

• Det politiske arbejde 
Jagt bladet 

• fællesskab 

• Mange medlemmer gør at vi sammen er 
stærkere. 
Ville også gerne være med til at præge 
jagttiderne på då/kronvildt da jeg syntes 
de regionsvis er forkerte 

• Beskytter og forbedrer jagten for den lille 
jæger.  
Gør det nemmere at få tilladelse til 
regulering af skadevoldende vildt 

• forsikring 

• støtte af den gode sag - medlemstal er 
vigtigt 

• Engagere sig mere i biodiversitet og 
debatten om samme 

• Et godt dammenhold jægere imellem 

• Et interessant medlemsblad 

• Nyheder, vildtpleje, jagtbladet 

• Jagt og skydning 
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• jo flere medlemmer, jo bedre 

• Jæger 
opbakning til organisationen 
fælles interesse 
information 

• fællesskab og styrke 

• Organisation som arbejder for jægere og 
naturen 

• Som Jagtforeningsformand, bruger jeg Dj 
på rigtig mange måder. 

• At de andre organisationer ikke lukker for 
jagt i Danmark. 

• At man taler jagtens og jægers sag 

• skal man være for at være i den lokale 
jagtforening 

• bladet 

• At varetage jægernes interesser 

• Stå sammen så vi ikke bliver rend over ende 
af Naturfredningsforeningen og 
Ornitologiskforening. 

• fælles talerør 

• Bladet Jæger- Forenings arbejde 

• Det er vigtig for at følge med i hvad der 
sker inden for både jagt og politik her i 
landet. 

• Fortsættelse af oplysning & uddannelse. 
Pålidelig  
Orientering og uddannelse. 

• Magasinet Jæger 
Hjortevildtgrupperne 
Læser med interesse medlemmernes 
indlæg 

• Opdatering af reglerne og love 

• Jagtskydning  lerduer ,, 

• Det er jo flere der står sammen jo stærkere 
står vi over for de organisationer som gerne 
så alt jagt forbudt 

• At følge med i hvad der sker omkring jagt 
og fredninger, og følge udviklingen i 
JÆGER. 

• Fælles interesser 

• At jægere så vidt muligt står sammen om 
jagtens sag. 

• Bladet for at læse de forskellige artikler og 
se nyheder 

• jagtbladet 

• Fællesskab gør stærk 

• fælleskab 

• Fællesskabet i den lokale forening med bla 
flugtskydning og andre arrangementer.  
Jagtbladet 

• Dejlig at se mange forskellig former for jagt 
og natur . Godt sammenhold .inspiration til 
køb af varer 

• Som medlem af en jagtforening 

• Talerør for jagt 

• Jeg er jæger og derfor er det min 
organisation. 

• At jeg kan deltage i dj. hundeprøver 

• Jagtbladet, hjemmesiden og 
lokalforeningen 

• Danmarks Jægerforbund er vigtig overfor 
myndigheder og visse 
interesseorganisationer. 
Jæger 

• Støtte op om jagt muligheden i Danmark 

• At vi jægere må stå sammen 

• Interesseorganisation 

• Tradition, som jeg aldrig stille spørgsmål 
ved !!! 

• Jægere skal stå sammen og det kræver en 
stærk hovedorganisation 

• Bladet Jæger 

• Bevarelsen af mulighederne for stadig at 
kunne gå på jagt 

• jo flere vi er jo mere indflydelse får vi 

• Opbakning til organisationen der varetager 
mine interesser som jæger 

• Skydebanen 

• At sikre jagtens fremtid og gode vilkår for 
at gå på jagt i dk. 

• At jeg er ansvarlig jæger 

• Viden og info om jagten i Danmark 

• Fælles organisation gør os politisk stærkere 
+ et godt jaftblad 

• Forsikring samt håb om bedre forhold for 
jagten i Danmark 

• At få oplysninger om ændringer i jagt 
regler og ændringer i jagttider . 
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Backke op om foreningen for at den har 
politisk vægt ved diverse forhandlinger. 

• som  jagt  forening 
Skal  lytte  mere  til  den   lille  jæger 

• Indflydelse, kammeratskab, indsigt, 
information, jagttider 

• Fællesskabet, arrangementer og Bladet 

• For at være organiseret 

• For at støtte en god Jagtorganisation,og 
følge med nye  
tiltag inden for jagten i Danmark. 

• Sammenholdet 

• Jo flere medlemmer, jo stærkere må DJF 
da absolut være i forhandlingerne 

• nok svært at finde  
kun på grund af lokalforening 

• At udvikle jagten. 

• fællesskabet 

• Interessefællesskabet og det at vi er mange 
til at påvirke  jagtens berettigelse, politisk 
indflydelse og at vi står sammen om 
naturen 

• Magasinet Jæger 

• Forskning. Information. Godt blad 

• Opdatering af viden og forskning 

• Er opdateret indenfor hvad der rører sig 
indenfor jagt 

• Tradition. Jeg har været i 
foreningsbestyrelse i 27 år. Heraf kasserer i 
25. 

• Varetage jægeres interesser overfor det 
offentlige. 

• Vi jægere skal stå sammen om vor fælles 
interesse, 
Danmarks Jægerforbund giver sammenhold 
for jagtens sag. 

• DJ kæmper for jagtens sag i Danmark 

• At vi er nødtil at stå sammen mod fx. 
naturfredningsforeningen hvis vi skal 
bevare mest mulig jagt i danmark 

• Fællesskab, sammen er vi stærkere 

• At vi i fællesskab arbejder for mest mulig 
jagt. 

• Bladet, oplysninger og læserbreve. 

• Har fra ung jæger været medlem. Kunne 
ikke forestille meget andet. 

• Jeg er jæger og synes man skal støtte op 
om den organisation som arbejder for 
naturen, vildtet, og jægeren. 

• Jeg er Jæger, og vil gerne holdes 
orienteret. 

• Som jæger har man behov for en 
organisation, der varetager såvel det 
faglige arbejde (forskning etc.) som det 
politisk i relevante fora. 
At det følges ad med et glimrende blad 
tæller også stærkt på plus-siden. 

• Politisk indflydelse 

• At høre fra andre jæger, hvad de mener om 
jagten i Danmark 

• Bladet "Jæger" 

• At holde mig orienteret om jagten og 
udviklingen heraf. 

• At støtte kampen mod antijægere 

• Løbende orientering via Jæger 

• Fordi vi er stærkest sammen 

• Det politiske arbejde, + medlemsbladet 
Jæger 

• Har været medlem, direkte 50 år. Finder 
det vigtig, vi er organiseret for politisk 
indflydelse. 

• Bladet 

• Det er nødvendigt med en 
interesseorganisation for jægere så jægere 
fremstår samlet, med det formål at sikre 
dansk natur og naturpleje også med 
bæredygtig jagt for øje. 

• bladet Jæger - intet andet 

• ikke en skid 

• Nødvendigt for at være i min lokalforening, 
ellers var jeg udenfor. 

• mere jagt 

• Ved det faktisk ikke 

• Bakke op som medlem,  Magasinet Jæger 

• Lokal forening 

• At støtte op om jagtens sag og gøre det 
muligt at få indflydelse på kommende 
jagtlovgivning og jagtens fremtid. 
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• støtte i sager. såsom skydebaner, andre 
faglige spørgsmål 

• Lokal jagtforening, jagtbladet,være 
opdateret om jagt og skydning. 

• Jeg var med da vi samlede de tre 
jagtforeninger, men desværre er der stadig 
en del kurre på tråden, vi kan jo bare sige 
ordet Hjortejagt så kører toget. 
Men vi er nødt til at stå sammen om vi kan 
lide det eller ej. 

• For at følge med i hvad der sker nationalt 
og internationalt. 

• Det vi gør sammen Giver noget i igen. 

• Sammenhold er godt, og dermed bedre end 
end svag formand, der er i grevindens vold 

• Information om jagttider, udvikling af 
vildtbestanden 
Samt hvorledes DJ agerer rent politisk i 
deres samarbejde med øvrige interesse 
grupper 

• bliver holdt ajour med regler og lovgivning, 
samt modtager "Jæger" med nyheder og 
annoncer 

• Jeg har været medlem siden Danmarks 
jægerforbund startede i 1992 

• Jeg er medlem for at støtte min interesse 

• Jægere bør stå sammen. 

• Ens pligt da maner jæger .men formanden 
skulle ikke være så højrøvet og kun sidde 
Max 2 perioder 

• Den fremadrettede jagt i Danmark 

• Fælles at løfte i flok 

• Al opdatering 

• Samhørighed med andre jægere. 
Information igennem "Jæger" med 
relevante nyheder, herunder lovændringer 
vedr. jagt. Gode artikler om bl.a. 
jagtoplevelser og information i øvrigt. 

• Kan følge med i jagttider og lovgivning 

• Jo flere vi er , jo bedre blir vi hørt 

• For at være en del af en større gruppe der 
har mulighed for at forhandle- og påvirke 
politikkere og dermed lovgivningen på 
jagtområdet 

• Sammen er vi stærkere!!! 

• bladet 

• Jeg er jæger med stort J og vil derfor altid 
orientere mig om hvad der sker på 
området. 

• Bladet jæger 

• Arbejdet i den lokale jagtforening 

• Det vigtigste for mig er, at jeg ved, at jeg 
har en meget solid organisation i “ryggen” 
til at varetage mine interesser. 
En organisation, der er lydhør overfor sine 
medlemmer, og den er tilpas stor til, at vi 
sammen kan påvirke de politiske interesser, 
og dermed være med til at sætte vores 
præg på naturen og jagten i Danmark. 

• Min interresse for jagten i Danmark og de 
ting der sker i foreningerne 

• At støtte op om at Jægerforbundet taler 
jægernes sag 

• Mest mulig jagt og kæmpe for jagten og 
imod modstandere 

• At blive orienteret Om jagten i Danmark. 
Samt at kan deltage i skydninger på 
skydebaner. 

• bladet 

• Nyttige jagtrelaterede oplysninger fra de 
forskellige egne i DK. 

• Ved ikke men har været medlem i mange år 

• Dét er en fælles interesse organisation 

• bladet jæger 

• At DJ sørger for at varetage den 
almindelige jægers interesser, og ikke kun 
jagtindustriens. 

• Vi bør stå sammen for at sikre ordentlige 
forhold til at dyrke vores hobby og sikre 
forståelsen blandt ikke-jægere for vores 
indsats til gav  for naturen generelt. 

• Jo flere vi er, jo sværere er det for 
politikerne at over høre hvad vi har at sige, 
for at få mest muligt jagt. 

• Sammenhold 

• relevante lokale aktiviteter 
relevant info om jagt 

• Samhørighed, og det faglige- og socialt 
fællesskab 

• Det er vigtigt at varetage jægernes 
muligheder, ellers bliver overhalet af de 
grønne fragtioner. 
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• At stå stærkt som organisation over for de 
øvrige grønne organisationer og regering og 
folketing , samt at være en del af et 
fællesskab i den lokale jagtforening 

• Det er vigtigt for mig at vi har én 
organisation, der varetager jægernes 
interesser. 

• Jæger  og lokal aktivitet 

• Håber DJ over tid bliver synlig i den 
offentlige debat. 

• Har stor interesse i jagt 

• Jagtaktikler 

• Arbejdet i den lokale jagtforening 

• Jeg er instruktør så skal jo være medlem 

• At det er et inspireret Jægerforbund, der 
altid er parat til  
at hjælpe når jægerforbundet bliver 
kontaktet. 

• Fællesskab hvor det ikke kun er dem med 
størst areal det bliver lyttet til for det 
gavner ikke os andre. 

• At vi er medlemmer nok til at kunne lægge 
et politisk pres. 

• Opdatering,nyheder. 

• alm..pligt og orientering om love og regler. 

• At der arbejdes ihærdigt for jagten og 
retten til at gå på jagt i Danmark der skal 
arbejdes på duejagt gåsejagt og en 
nemmere måde at få reguleringsjagt der alt 
for mange duer og gæs 

• skydninger og jagtbladet 

• Politisk styrke og involvering i 
jagtforholdene i Danmarks sikres bedst 
muligt og udføres under etiske korrekte 
former. 

• Det ved jeg faktisk ikke. Jeg har i nogle år 
stillet spørgsmål ved mit medlemskab. 

• Lige nu hænger mit medlemskab i en tyn 
tråd, da jeg ikke føler at dj arbejder for 
den lille jæger. 

• Sammenholdet 

• God information, og en forening der 
varetager mine interesser 

• Det vigtigste for mig er at prisen for 
pesionister bliver sat  ned hvis jeg skal 
havde råd til at være med. 

• Tradition 

• for at være dækket med forsikring ved 
skydning, stævner 

• ret til at komme på flugtskydningsbaner. 

• Flugtskydning 

• Ved ej om det er så vigtigt for mig mere, 

• som interesseorganisation 

• Det er vigtig at jægerne har et talerør 
overfor myndigheder og det øvrige samfund 

• Nødvendigt 

• uden en jagtorganisation ville jægerne 
blive "kørt over" af andre interesser. Det er 
umådeligt vigtigt at Danmarks 
Jægerforbund har indset at samarbejde 
med andre grønne organisationer er af 
største vigtighed 

• At DJ varetager mine jagtmæssige 
interesser 

• Forsikring 

• Sammenhold gør stærk 

• Fællesskab gør stærk 

• Medlemskab, jagt interesse 

• At det kommer• 

• Nyder meget at læse bladet,og venter hver 
måned på ,at det kommer. 

• Oplysninger 

• Jeg er pensionist og går ikke på jagt mere. 
men læser Jæger 

• Jæger 

• Forsikringen 

• At støtte op om jagten generelt i Danmark 

• Magasinet Jæger 

• Solidaritet og sammenhold for  jagtens 
vigtighed. 

• At følge med i, hvad der rører sig på alle 
felter inden for jagten. 

• Det hele. 

• Jeg ønsker at støtte jagtens sag i DK og jo 
flere der støtter op om sagen jo større 
indflydelse har vi på det der sker. 

• Medlemsbladet Jæger. 
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• At jeg håber på, at de vil arbejde for den 
alm. jæger, frem for at forfordele dem stor 
likviditet. 

• Oplysning om relevante tiltag ang. Jagten. 

• At man arbejder for jægerne (alle) - det 
skrider meget lige pt 

• Er tillidsmand i den lokale jagtforening. 
Derfor stå jeg på mål for sammenhold og 
saglighed. Men det er svært, men vi må jo 
arbejde videre. Uden medlemsskab har 
man overhovedet ingen indflydelse, det 
hjælper jo ikke bare at side udenfor og 
råbe højest. Det er der nok der gør i 
forvejen. 

• fællesskab 

• jagt og vildt vikår. 

• Interesse 

• Jæger og ønsker løbende at følge med på 
området, samt få hjælp når behov. 

• At jeg kan gå på jagt - også uden det skal 
koste en formue. 
Synes det er vigtigt, at der er nogen, der 
taler den lille mands sag. 

• Kan slet ikke forestille mig at være jæger i 
Danmark uden at være en del af et samlet 
hele, der varetager interesser på tværs af 
de enkelte jægere/foreninger 

• Politisk indflydelse 

• Sammen er vi stærke! 

• ? 

• har været det i over 40 år 

• Jagt sammenhold  fællesskab hundearbejde 

• Fælles interesser og mål 

• Brug af lokale skydebaner , og politisk 
arbejde for jagten og naturen sag selvom 
det ikke er tilfredsstillende det der bliver 
leveret men der er intet alternativ 

• Jeg er jæger og  har en naturfaglig 
baggrund indenfor undervisning 

• Deltagelse i hundeprøver, samt støtte op 
om jægernes organisation 

• det har jeg ikke tænkt mermer over har 
bare være det i mange år 

• Et stort forbund og ikke mange. små 

• Magasinet og interessant læsning 

• At jeg er jæger 

• Jagtbladet 

• Det er at vi skal være mere synlig i 
offentligheden nå vi blive hængt ud på 
mere eller mindre saglig grundlag.  
 
Vi skal være bedre til at kunne fremvise de 
ting vi gør for naturen og vores fauna 

• Oplysning til os jægere 

• Jagtbladet 

• ved det ikke  
arbejder kun for dem son har 

• at man er forsikret 

• Varetagelse af fælles interesser omkring 
jagt på et bæredygtigt grundlag 
 bl.a. gennem Vildtfarvaltningsrådet og 
samarbejde med politikere og relevante 
myndigheder 

• DJ har en vigtig stemme an. vores nartur. 

• Min støtte til, at vi stadig kan drive jagt i 
Danmark, samt regulere. 

• At vi er fremme i skoene, når der 
forhandles. 

• Har været medlem i snart 50 år, og har alle 
årene 'blandet mig' i forenings- regions- og 
kredssammenhænge. Er p.t. 
friluftskoordinator i kreds 4 og medlem af 
det grønne råd i Aabenraa kommune. 

• Bladet 

• at den giver et tilfredsstillende 
medlemskab 

• hvidovre jagt forening 

• Den faglige diskussion 

• Foreningen 

• lokal jagtforening 

• bladet 

• jo flere vi står sammen jo stærkere står vi 
=fællesskab 
 
modvægt til for meget indflydelse fra de 
grønne 

• Gøre min indflydelse gældende i forhold til 
politikerne 

• fælles skab 

• At følge med i hvad der rører sig på 
jagtområdet nationalt og i nogen grad 
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internationalt jeg savner internationalt stof 
i bladet 

• at vi står sammen i en fælles organisation 

• DJ skal pleje den almindelige jægers 
interesser - ikke godser og lignende. 

• En god blad 

• Det er at de har nogle gode kursuser 

• Medlemskab af lokalforening 

• Tryghed i forberedelsen og under 
udførelsen af jagtens mange forskellige 
forhold og parter via den info og erfaring 
som er til  stede når den udøves. 

• Forsikring samt orientering via 
medlemsblad. 
Faglige indlæg. 

• Bladet 

• At modtage magasinet "JÆGER" og medlem 
af lokal jagtforening gennem forbundet 

• Fordi jeg har været det i mange år men 
tror ikke jeg er det så længe mere 

• For at beholde retten til at drive jagt i 
Danmark 
 
Det er jo ikke en selvfølgelighed at vi må 
det 
 
Så jo flere vi står sammen om dette jo 
stærkere står vi over for 
jagtmodstanderene 

• Danmarks Jægerfobund arbejder for danske 
jægere. 

• Bevarelse af jagt i dk 

• At varetage jægernes interesser på alle 
punkter 

• Krav om medlemsskab for at stille 
flerstemmigt blæserhold til forskellige 
konkurrencer 

• Som jæger og flugtskytte er det bare en 
selvfølge 

• Samarbejde 

• Foreningens arbejde for jagt og natur 

• Sammen er vi stærkest. 

• Fællesskab med andre jægere 

• 1 ) artiklerne i bladet 
2 ) fællesskabet i foreningen 

• Medlemskab til lokal forening. 

• Ingen alternativer 

• Orientering om de tiltag/nyheder på 
jagtområdet, 
som kommer frem. 

• Bladet JÆGER 

• Interesseområdet 

• Interessen for jagt. Har i år været medlem i 
70 år, blev medlem da jeg var 16 år. 

• Fordi vi skal være en stor organisation med 
mange medlemmer , så skal jægers ord til 
at betyde mere i Danmark jægerforbund 

• at men gøre noget for de små jæger . og 
ikke de stor gods 

• Det har jeg altid været 

• Vi jægere skal stå sammen 

• Forsikring til flugtskydning, ellers var jeg 
væk 

• Sikre jagten fremover 

• Fordi jeg går på jagt. 
 
Vi beholder jagttider og IKKE regulering. 
 
Fælles front på at bevare og beskytte vores 
vildt 

• Godt medlemsblad 

• Sammenhold blandt jæger 

• Lokalforeningen. 

• Som aktiv jæger gennem 60 år glæder jeg 
mig altid til at modtage bladet. 
Jagt i udlandet har ikke min store 
interesse, og jeg tvivler på, hvor mange der 
i øvrigt har interesse for det? 

• Jagthunde  
Flugtskydning  
Jagter 

• Tilknytning til lokale klubber 

• politisk indflydelse 

• At vi i fremtiden kan bevarer blot en lille 
platform, hvor vi kan udøve den frie jagt. 

• Medlemskab af en aktiv lokal jagtforening  
 
Sammenhold og jagt 

• Sammenhold 

• Jagtbladet 

• Forsikring 
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• Jeg er jæger og vi er nød til at stå sammen, 
hvis ikke jagt skal forbydes i Danmark. 

• Jagt 

• Som jæger bør man naturligvis være 
organiseret og så er der ikke andre 
muligheder 

• Støtte det jagtpolitiske arbejde 
Skydetræning 

• at få  jæger  !   jeg er blevet en gammel 
gut på  88 år- derfor 72 år siden var med til 
at stifte v.velling jagtforening under 1923 . 
i dag nyder jeg min riffel jagt til fulde og 
enkelte fællesjagter . har ikke deltaget i 
foreningsarbejde  eller brugt  min forening 
de sidste mange år -- er kuns medlem 

• Jagtens fremtid 

• At der ikke er et alternativ... 

• Jeg troer jo flere medlemmer vi er destod 
mere indflydelse har vi men det er ikke 
nemt at få alle med desværre 

• Jeg kan ikke være medlem af min lokale 
forening uden at være medlem af dj. 

• Oplysning 

• Ellers kan jeg ikke være medlem af vores 
lokalforening 

• For at få nyheder om jagt,nye jagttider mm 

• Magasinet 

• Hvad er alternativet.  Hvis jeg ikke er 
medlem har jeg overhovedet ingen 
indflydelse 

• Det er tvang mår man vil støtte den lokale 
jagtforening 

• At få viden inden for hvad der sker på det 
jagtlige 

• det er meget vigtig at være orienteret. 

• Mange gode oplysninger og service. 

• Det er vigtigt at have et fælleskab som 
arbejder for jagt og natur i DK. 

• Har været medlem i mange år.  Formand 
for den lokale jagtforening og været 
tovholder og formand for oprettelse af 
flugtskydningscenter 

• Finder det helt naturlig og selvfølgelig at 
være medlem af en jagtforening og dermed 
af en landsdækkende hovedorganisation 

• At blive orienteret 

• At jeg er godt forsikret foreningsmæssig og 
på jagt. 

• Div. info i Jæger og fin aps 

• Tradition 

• jeg er orienteret om hvad der sker på 
området. 

• at have en forsikring når jeg går på jagt og 
at kunne læse om relevante ting i bladet 

• Indflydelse på jagtens forvaltning 

• sammenhold 

• Bladet Jæger 

• Vi jæger er nød til at stå sammen 

• socialt samvær 

• Blad og forsikring 

• Det organitoriske i vores lokale 
jagtforening. Jeg er kasserer 

• ? 

• Jagtbladet 

• Orientering om jagt  loven. 
 
Indflydelse på jagt loven. 
 
God medlems blad. 

• Fællesskab og information vedr. jagt 

• Oplysning 

• Medlemsbladet 

• Mest mulig jagt til medlemmerne og 
interesse fællesskabet. 

• Information og artikler i "Jæger", nyher, 
skydebaner, arbejdet for jægernes 
jagtmuligheder m.v. 

• At vi kan stå stærkt mod andre negative 
grupper som vil begrænse jægernes 
forvaltning af den danske natur... 

• Det er tvunget , ellers var jeg ikke medlem 
!!!!! 

• forsikringen 

• At være organiseret. 
Står stærkere Jo flere medlemmer vi er når 
der skal forhandles Om jagtens fremtid i DK 

• sammenhold 

• Holde den politiske dagsorden 
videnskabelige og savlig hvad angår jagt og 
miljø 
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• Interressefællesskabet 

• for at være medlem i den lokale 
jagtforening 

• Vi skal være så mange stemmer som muligt, 
som taler jagtens sag. 

• information og fællesskab 

• Sammenhold i lokale jagtforening  
Gode jagt mulighed i Danmark 

• Jagten 

• For at der bliver noget modspil til DN. 

• Organisation og jagtblad 

• Regne med jo flere vi er så kan der blive 
mere jagt i dk 
Men kan se dok er bedre,vi mister flere 
jagtarte se sidst ænder og regnskove 

• Interessefælleskab 

• Håber og tro at vi har en god og fornuftigt 
jagt også i fremtiden . 

• Vane 
Og adgang til jagtmagasin 

• At der gøres noget for den lille jæger,der 
ikke har de store arealer og ikke så mange 
penge at købe jagt for 

• sammenhold 

• Fællesskab og indblik i hvordan jagten og 
vildtforvaltningen udvikler sig i DK 

• Sammenarbejde om at sikre jagt i danmark 

• At de sætter focus på jagten og retten til 
det. 

• Arbejdet for jagt og forståelse af den 

• At bevare muligheden for at drive jagt ,som 
jeg kender den i dag 

• Jagt politisk 

• Jagten på mere jagt!! 

• Bladet 

• lokalforeningen 

• magasinet jæger. 

• jeg er jæger 

• Nødvendighed 

• Interessen for jagt og opdatering om det 
meste inden for jagt. 

• Den / De lokale jagtforeninger og forsikring 
på skydebane 

• Hundeprøve og et godt blad 

• støtter fauna 

• Medlemsbladet 

• For at få relevant information angående 
jagt og jagt relaterede emner. 

• iNFORMATIONER OM JAGT OG REGLER 

• Medlemsmagasinet 

• Man er Nød til at have  forenings 
sammenholdet hvis man skal have 
gennemført en ændring af et eller andet i 
loven 

• Sammenhold blandt jægere. Stor og stærk 
organisation. Seriøst og sagligt forbund. 

• Lokal jagtforening 

• Sammen er vi stærkest. 

• DJ er talerør for hver enkelt medlem 

• Mest mulig jagt på et bærerigtig grundlag, 
og at forbundet kæmper vores sag i 
Vildtforvaltningsrådet, det er sku op af 
bakke i disse tider. 

• Felleskab jagthundetræning 

• altid god opdatering. 

• Skal man jo være for at få bladet 

• At læse jagtbladet for at være orienteret i 
hvad det sker omkring jagt og nye regler. 

• det er en forening der taler for vores sag 

• At være medlem af den lokale jagtforening 
og delvis jagtbladet som er en tradition 
men som jeg alvorlige overvejer synes ikke 
dj er er tilstede og synlig for den 
almindelige jæger der er ikke plads til os 
og vi bliver ikke hørt 

• Interesseorganisation 

• Faglighed. Hundetræning. 

• Skydning 

• Fællesskabet 

• Orientering om alt inden for jagt. 

• Jagtbladet 

• Oplysning -Jagtbladet 

• For at kunne være medlem af en 
lokalforening 

• At jeg er medlem af en organisation der 
varetager mine interesser 
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• Lokal foreningen. / hundeprøver  
Ellers var jeg ikke medlem 

• Jeg er jæger og natur elsker, derfor er jeg 
medlem af en interesse organisation der 
kan arbejde for bedst mulig forvaltning af 
naturen og biodiversiteten og bevarelse af 
jagten i dk 

• Give politisk styrke 

• Det er vigtigt det er for alle ikke kun 
godsejere eller store jord besidere 

• Bladet  -  Den lokale jagtforening 

• Det skulle helst være at der var et HB der 
kæmpede for den frie jagt. Det gør de ikke. 

• at de bliver bedre til at stille op i grønne 
råd og at de giver modstand til 
naturfredningsforeni gen og dansk 
ornitologisk  det er for lidt de siger når der 
er debat dj skal ud af starthullerne op på 
barikaderne de er for stille 

• Orientering 

• Jagtbladet 

• Hunde træning 

• Fordi jeg er medlem af en jagtforening 

• Fællesskabet 

• Magasinet jæger og  prøver for stående 
hunde 

• At vi er organiseret og har adgang til 
forsvarets skydebaner 

• Min lokale jagtforeninger er organiseret 
under DJ og kræver derfor medlemskab af 
DJ 
God information igennem Bladet Jæger / 
hjememside samt det gode kursusudbud. 

• Den vigtigste interesseorganisation inden 
for dansk jagt 

• Jeg er jæger. 

• Fællesskab og information 

• god info mationer 

• Der er ikke andre forbund. 

• Godt blad, men for mange reklamer 

• For at støtte op omkring "Den Danske 
Model" igennem mange år med Danmarks 
Jægerforbund, men som Danmarks 
Jægerforbund nu helt katastrofalt er ved at 
give afkald på. 

• Fællesskab og information af jagtlig 
relevans 

• Kammeratskab og det politiske Arb 

• Jagttider skydning 

• For at få informationer om alt vedr. jagt og 
jagttider 

• Holder mig ajour med hvad der sker inden 
for jagt. 

• vil gerne give lidt tilbage til naturen. 

• At jægerne har en stemme i politik. 

• Hvis vi er flere der står sammen så er det 
lettere for vores forhandler at få krav og 
ønsker opfyldt, der er også sjovere at være 
i en forhandling når forhandleren ved at 
der er mange medlemmer som stå bag. 

• At være organiseret i en forening, der 
varetager mine interesser som jæger og 
naturbruger. 

• At deltage i og dermed bidrage til 
interessefællesskabet. 

• Samling 

• For at deltage i en del jagtfeltskydninger 

• Samlet står vi stærkest 

• Jagtens fremtid for almindelige jæger 

• Fælleskabet 

• bevarelse af at kunne udøve jagt på en 
afbalanceret måde 

• ved ikke 

• Fællesskab 

• Det gør jægerne stærkere 

• Er Jægernes "talerør" og sammen står vi 
stærkere. 
Nå ja! jeg blæser også jagthorn 

• Det skal jeg vel være for at kunne være 
med i vores jagt forening. 

• Muligheden for bedre vilkår for småjægere 

• At jeg kan få hjælp og vejledning 

• Være medlem af en jagtorgination der 
arbejder for natur og mest muligt jagt, og 
har politisk indflydelse 

• Jeg er udmeldt, da jeg mener i gør for lidt 
for den almindelige jæger, og hele 
hovedebestyrelsen og repræsentantskabet 
bør gå af og jægerforbundet skal opbygges 
på ny , hvor alene skal opstilles og stemmes 
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ind sf alle medlemmer. 
I dag er det virkelig en flok storsnudet i 
toppen som intet gør for de små , men 
giver de store Det de ønsker med små 
aftaler under bordet. ALDRIG har jeg set en 
forbund med så mange brodne kar. 

• Kan give adgang til spændende jagter! 

• At støtte op om jægerforbundet, så det har 
størst mulig politisk indflydelse, så jagten 
fremadrettet sikres i Danmark. 

• Et sammenhold og en organisation i ryggen. 

• At jeg kan finde svar på spørgsmål og få 
hjælp til at jagt- og vildtrelateret. 

• Det er godt og stå sammen 

• Jeg er kun medlem for at være medlem i 
min lokale jagtforening 

• Kæmpe bevarelse jagten i danmark 
Kurser  
fællesskab 

• ? 

• 1. min lokale jagtforening forlanger det. 
2. fordi jeg synes det er vigtigt, at vi 
jægere står sammen om at bevare jagten i 
Danmark. 

• min relation til andre jægere og til dyrene 
omkring os, samt nye oplysninger til gavn 
for alle jægere 

• For at støtte den lokale klub 

• Fællesskabet 

• For at være medlem af den lokale 
jagtforening. 

• Forsikring 

• At varetage jægers interesser og ikke DNs 

• jeg er regulerings jæger og forsikringen 

• At alle bliver hørt, og der arbejdes for alle 
interessenter ikke kun de store lodsejere 

• Vi skal have en stærk organitation der kan 
matche de andre grønne organitationer når 
der skal arbejdes med jagt og 
naturregulering ikke minst en mere 
fremtrædende formand eller 
kommunikations direktør der er klar til at 
stille op i medierne 

• Lokalforeningsniveauet og de 
aktiviteter/uddannelse der afvikles lokalt 
og senest på nettet 

• At vores interesser varetage 

• tilsluttet via jagtforening 

• Jeg modtager Jæger, og er med i lokal 
jagtforening. Samt DJ kæmper politisk for 
jagten i DK 

• Jagtbladet. 

• Er lidt i tvivl pt. 

• For at stå stærkere imod andre Grøne 
organisationer og få bedre jagtider, mere 
jagt.... 

• At DJ har magt overfor politikkerne og af få 
et godt informativt jagtmagasin 

• At forbundet tør stå op imod DOF og 
lignende orginationer. 
Ingen kammerateri. 

• Jægerforbundet varetager jægernes 
interesser og kommer med gode indlæg, 
samt at de er saglig med hensyn til 
vildtforvaltningen 

• Varetagelse af jægernes interesser politisk 

• Skal man ikke være medlem hvis mand er 
medlem af en lokal forening 

• Rigtig god arbejde i den lokale 
jagtforening, og gode kammerater der giver 
en masse fællesskab både i foreningen og 
udenfor. 

• Jeg ønsker at støtte jagten i DK 

• Kameratskab, jagtområder og information 

• Støtte op om jagten i Danmark 

• Lokal jagtforening 

• Interesseorganisation 

• DJ varetager jæger interesser 

• Kæmpe for mere af alle former for jagt 

• Jagt. Men det bliver der kun mindre af, så 
det er det DJ skal arbejde for. Mere jagt. 

• Sikre nogle gode og reelle jagttider som er 
let at administrere. 

• Nyheder ang. jagt 

• Buejægerne høres mere 

• Mit medlemskab af den lokale jagtforening 

• Interessefællesskab der varetager min 
overordnede interesse for jagt i DK på 
politisk niveau samt Jæger 

• Magasinet samt udvidelse af min horisont 

• Lokal adgang til jagt. 
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• Det er de begynder og arbejde for den lille 
jæger og ikke kun de store bønder godser 
og pengestærke 

• Sammenhold 

• Uden en stærk interesseorganisation 
overlader vi lobbyarbejdet til bl.a. DN og 
DOF, som vil begrænse jagten i Danmark. 

• info om hvad der sker på jagtfronten 

• Der er ingen argumenter, har meldt mig ud 

• sammenhold 

• Ved ikke 

• Fællesskabet 

• fordi i varetager jægerenes interresse og så 
mener jeg at alle der har jagttegn skal 
være medlem ved lov. 

• af nød for at kunne være medlem af vores 
lille lokale forening,  
har tidligere deltaget på hundeprøver i DK 

• Formidling af div. 

• Det er en nødvendighed for at deltage i 
forbundsmesterskab i jagthorn 

• for jagtens sag, der skal en stor 
organisation til at forsvare jagten i DK, men 
der er sjovt ligeså langt fra Sjælland til 
Jylland som omvendt, pas på det ikke 
kommer til at virke mere skævt 

• Oplysning, forsikring og fællesskab. 

• Jagtforsikring 

• skydning (riffeljagt). kurser hygiejnekurser 
efteruddansler 

• Information og forsikring 

• Forskning 

• Synlighed 

• Fællesskab 

• natur jagt 

• Det er for at bevare jagten for både små og 
store jordbesiddere og forstå at en lille 
jordbesiddere kan have lavet 100 gange 
mere vildtpleje end en stor og monoton 
jordbesidder 

• At holde mig ajour 

• Den eneste grund til mit medlemskab af DJ 
er fordi ellers kan jeg ikke være medlem af 
Dreslette Jagtforening og Helnæs 
Jagtforening. Det er der iøvrigt bred 

enighed i de to foreninger jeg er medlem 
af. Mvh. Jesper Dahl Rasmussen. 

• Sikre fortsat jagt i DK 

• Jeg læser jægeren 

• Hr været medlem siden 1973. DJ er noget 
alle jægere burde være medlem af. 

• Interessefællesskab 

• Riffel skydning 

• Jeg har faktisk ikke lyst til at være medlem 
af DJ men vil gerne støtte op om den lokale 
jagtforening og er derfor også tvunget til at 
være medlem af DJ 

• Info.om vildt og jagt 

• Fællesskab, Vildtpleje, Kurser 

• der er medlemsbladet 

• Sammenhold gør os stærke 

• Nødvendig for for medlemsskab af 
lokalforeninger 

• fra 1976 og efterfølgen med                     
kristian raundkjær  som formand for 
forbundet. han kunne og kæmpede for 
vores jagt vi har idag en fantasitisk god 
lokalforening i ulvsund hvor mange unge 
mennesker bliver jæger 

• Dyrker jagt 

• da jeg har været medlem i over 50 år kan 
jeg vel kun sige 
sammenhold. 

• Sikkerhed 

• at vi har et talerør og mulighed for hjælp i 
lokale foreninger 

• De eneste der sidder og "forhandler" 
fremtides  mulighed for at der er jagt i 
Danmark 

• Oplysninger i bladet 

• At være medlem af en organisation der er 
med til at værne om jagten i Danmark og 
værne om jagtlige traditioner. 

• Jagtbladet 

• Politisk indflydelse 

• Oplysning 

• At bevare så meget jagt som muligt i DK 

• Undlad at sætte areal begrænsning på 
hjortevildt , det kan kun være i godsernes 
og jord ejeres interesse. 
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• Forskning og jagtpolitik 

• Foreningsaktiviteter 

• Oplysning om diverse jagtrelaterede emner 

• JAgt er mit liv 

• At man nærmest er nødt til det 

• At de taler jagtens sag (som godt nok kan 
se lidt forskellig ud) 

• Kæmpe for jagttider på saglivis 

• Min store interesse for jagt, natur og hunde 
og at nogen varetager mine interesser rent 
politisk 

• At følge med hvad der sker 

• Gammel vane 

• Forsikring og Gode råd 

• At vi har indflydelse. 

• AT have så lang jagttid som muligt. 

• Oplysning og fællesskab. 

• Oplysninger om jagttider og fællesskab 

• At jeg kan komme på jagt i min lokale 
jagtforening 

• Information 

• Vi står stærkest når vi står sammen 

• Intet alternativ i det grønne råd 

• Fælles interesse og sammenhold 

• Link til gode venner, hundearbejde, 
flugtskydning, riffelskydning og jagt 
gennem mere end 50 år. Være med tiL at 
præge de nye generationer af jægere. 

• Jæger 
Opdatering på reglere, fredningstider etc 

• Nyheder 

• Intet argument - gammel vane:-). 

• Generelt er jeg tilfreds med DJ, og uden et 
stort forbund (stor del af udøverne / stor 
del af holdningsinteresserede) som 
medlemmer er indflydelsen for ubetydelig i 
f.eks VFR. 
Det burde være muligt at få flere ikke 
medlemmer til at indse dette indlysende 
argument. Men jægere er individualister. 

• At være organiseret og få viden om jagtlige 
relevante emner. 

• Jagtlig information 

• Får gode info. om jagt og natur. 

• Jagttider for vildtet 

• eller kan jeg ikke deltage i lokalforeningens 
jagt 
så snart jeg ikke deltager i deres jagt 
melder jeg mig ud hvis ikke at der bliver 
lighed for medlemmer over 
pensionsalderen. 

• for at få bladet jæger 

• Jagttegnet. Den frie natur. 

• forsikring 

• bladet 

• blad forsikring kurser 

• Opdateret viden om vilkår for mig som 
jæger - med hund. 

• Samhørighed som jæger 

• Det er et krav for at jage på kommunale 
områder 

• Sammenhold 

• At det er en interesseorganisation der 
understøtter min interesse. 
Information! 

• Jagtblad 

• Jeg skal være det for at være medlem af 
den lokale 
Jagtforening 

• Jeg er 81 og har været medlem siden jeg 
var 16. 
Jo flere vi er jo bedre. 
Kæmp lidt mere for at bekæmpe 
skadevoldere, de gør livet meget svært for 
agerhøns m. v. 
Al udsætning af f.eks. fasaner bør 
minimeres, de kan jo ikke selv yngle mere. 

• Fællesskab og sammenhold 

• Jeg er valgt som kasserer i lokal forening. 

• At kunne gå på jagt 

• Støtte forbundets arbejde. Jo flere ko 
bedre. 

• God information om hvad der sker på lands 
plan i Danmark omkring natur forvaltning 
og jagt. 

• Orientering om jagtrelevante oplysninger 
og fællesskab. 
Jagtmagasinet. 
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• Jægerne er nødt til at være godt 
organiserede for at fremstå som en 
troværdig organisation til bevaring af 
jagetudøvelsens muligheder 

• Tradition 

• Fælles stærk organisation 

• have en god forbindelse til det politiske 
arbejde 

• At læse bladet  Jæger hver måned 

• Fællesskab og varetagelse af vore 
interesser for jagt politisk og 
organisatorisk. 

• Fordi vi bliver nød til at stå sammen for at 
få indflydelse 

• At DJ er jægernes magtfulde stemme i VFR 

• følge med i magasinet jæger 

• Sammenhold og fællesskab i foreningsregi 

• Oplysninger om alt vedr. jagt 

• Nyheder 

• Medlemsbladet, hvor der gives en fin 
orientering om, hvilker emner og tiltag, 
som er aktuel i den forbindelse. 

• Jagtbladet giver en orientering om, hvad 
der foregår. 

• at medvirke i et fællesskab der vil arbejde 
for mine interesser og at skabe mest mulig 
rekreativ jagt i DK. 
At understøtte at, vi højner den 
vildtbiologiske faglighed, så vi kan 
anerkendes i lighed med DOF etc. 

• At der  fastsætte jagttider basseret på en 
faglig vurdering af udviklingen i en given 
bestand. F.eks. synes jeg at det er 
uhensigtsmæssigt med omfattende 
reguleringsjagt på f.eks. duer og bramgæs 
hvor der efter min opfattelse i steder for 
bør fastsættes generelle jagttider.   
Endvidere bør jagttider på krager og skader 
udvides til f.eks. fra 1/8 til 31/3. 

• være en del af fællesskabet og dermed få 
politisk indflydelse. 

• At blive hørt 
Fri organisation Grindsted jagtforening 

• Er uddannet riffel og 
flugtskydningsinstruktør ved DJ 
Har et par gode feltskydninger og nordisk 
combiskydning. 

• At stå sammen 

• Tvunget for at deltage i foreningsjagter 

• Bladet Jæger 

• Sammenhold blandt jægere overfor de 
andre grønne organisitioner 

• Jeg har stadig en tro på at man vil gøre 
noget for vildtet , biotopen og den almene 
jæger, ikke kun de for de dyre såkaldte 
jæger med den store tegnedreng og lad 
være med at holde hånden over de store 
jordbesidder de ødelægger kun vildtets 
levesteder 

• At de danske jægere skal have en stærk 
interesse organisation. 

• Det var nok Strandjagtforeningen 

• sammenholdet om interessen for jagt og 
mulighed for at forbundet kan påvirke 
politikere og at div. andre 
interesseorganisationer ikke løber med hele 
indflydelsen 

• Medlemsskabet giver fordele og burde være 
en naturligt at man som jæger er medlem 
af forbundet 
Enkelt personer kan ikke påvirke 
samarbejdspartner 

• At vi mange kan præge det politiske system 

• Jægerne behøver et stærkt talerør i forhold 
til at bevare jagten på især vandfugle. 
Jægerforbundet gør et stort arbejde for at 
argumentere for mest mulig jagt og natur. 
Der er ingen alternativer i forhold til at 
jægerne samles i et stærkt jægerforbund, 
idet jægerne kun udgør under 4 % af 
befolkningen. 

• Jagtfællesskab og en organisation 

• Fællesskab 

• Håbet om at dj kan gøre en forskel for at 
bevare jagten i dk FOR DEN LILLE JÆGER 

• det vigste er min lokalforening 

• DJ kæmper for jægerne og naturen, og vi 
skylder at bakke dem op. 

• bladet og sammenholdet i lokale forening 

• At man er en del af en organisation, så man 
står samlet 

• AT HAVE ET ORGAN, DER VARETAGER 
JAGTSENS OG MINE JAGTLIGE INTERESSER 

• En fællesorganisation der er bedst mulig 
rustet til at vare tage jægernes interesser i 
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det jagtpolitiske og organisatoriske arbejde 
på landsplan og internationalt 

• Den eneste grund er flugtskydning og 
hundesport, da har de jo monopol!!! 
Ellers var jeg næppe medlem, man hytter 
jo kun de store, og ser helst den lille mand 
hen, hvor peberet gror!!!" 

• Fælleskab 

• Får et godt jæger 

• bevarelse af jagten 

• Orienteringen om hvad der sker lige nu. 

• Indflydelse på jagten i Danmark. Men 
syntes at hjorteproblematiken er kørt helt 
af sporet, for den menige jæger, det 
vælter jo med hjortevildt i Danmark. 

• Jo flere vi under samme fane - jo stærkere 
står vi 

• Varetager jægerens interesser over for det 
politiske system. 

• Ser det som en jægers pligt at være 
organiseret for at DJ kan opnå størst mulig 
indflydelse på politik og lovgivning 

• At der skal kæmpes mere for jagten for den 
lille mand I er jo bange for de  brønde 
organisation 

• Ydby jagtforening 

• Politisk indflydelse 

• At jeg har jagttegn 

• sammenhold 

• Ved ikke 

• Fælleskabet i håb om bedre jagt og mindre 
regulering, 
det kan jo ikke være rigtigt at man kan 
regulerer på samme måde som man må gå 
på jagt 

• Et godt jagtblad 

• jagt bladet 

• Jeg synes, det som jæger er vigtigt at være 
medlem af den organisation, som varetager 
jægerens interesse. 

• Mit talerør til politikerne 

• sikring af jægernes argumenter på 
alleniveauer 

• At DJ varetager jægernes interesser overfor 
politikerne. 

• Sammenhold og indflydelse i di forsk.råd så 
vi kan bevare retten til at gå på jagt . 

• At forbundet medvirker til at skabe en 
samfundsmæssig forståelse for jagt og 
vildtpleje både i Danmark og i udlandet. 
Herunder især også jagtens økonomiske 
betydning for bevarelse af vildtarter og 
natur. 

• At DJ sørger for at være i tråd med 
medlemmers ønsker og ikke agere mod 
disse. Feks areal krav hjorte forvaltning. 
Hvor jeg kunne ønske en meget mere 
"højtråbende" DJ til at undsige dette 

• Jagtforsikringen 
Jagtbladet 
Følger med i udviklingen 

• Medlemsblad. Lokalejagtforeninger. God 
sparringspartner som man kan ringe til med 
spørgsmål 

• Forsikring, bladet og de gode artikler 

• Mit medlemskab giver mig bedst mulig 
orientering om næsten alt inden for 
begrebet "jagt". 

• Sammenhold. 

• At hvad nyt der står i jæger. 

• Medlemsbladet 

• Være en del af jagten i Danmark 

• At vi kan bevare jagten i danmark i 
fællesskab 

• nyheder af forskellig art 

• lokal jagtforening og bladet 

• Jæger (Bladet) 

• Bladet Jæger 

• Fælles interresseområde 

• At Danmarks Jægerforbund forsat arbejder 
for sikre at jagt forsat kan udøves i 
Danmark 

• Det eneste organ der kan arbejde for 
jægerne. 
Synes bare ikke det bliver gjort effektivt. 

• De varetager alt inden for jagt. 

• jo flere jo bedre = større gennemslagskraft 

• Jeg tror på at medlemsantal 
Kan øge vores indflydelse for jagt sagen 
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• At få et forbund, der står stærkt i 
forhandlinger med andre 
interesseorganisationer, regeringen m.fl. 

• For at blive hørt politisk og for at 
understøtte saglige argumenter i debatten. 

• jo flere medlemmer, jo større indflydelse 
over for modstandere af jagt 

• Jagt oganiasion 

• Har været i 52 år 
Men overvejer at mælle mej ud  
Nå man ikke sender kontingent for 
pansonister 
Det er ikke ok  

• Fællesskabet 

• information om jagten i dk. herunder jagt 
tider som snart ligner kaos 

• for at følge med på alt indenfor jagt og 
natur pleje 

• forsikring på skydebane 
venskab det sociale 

• Jeg er medlem fordi DJ pt er den største 
interesseorganisation, der kan varetage 
mine jagtlige interesser. 

• Fællesskab 

• At der er en organisation der repræsenterer 
mig som jæger 

• Alle seriøse jægere bør være medlem af 
Danmarks Jægerforbund - det giver 
jægerne pondus overfor øvrige grønne 
foreninger 

• At jægerne bliver hørt 

• Det ved jeg faktisk ikke, er kun medlem 
,fordi medlemskab i lokalforening er ikke 
en mulighed, hvis ikke man er medlem DJ. 

• oplysninger 

• Min overbevisning og tradisionfor at være 
medlem og magasinet jæger, så jeg kunne 
lige så godt købe er af de andre blade, og 
så er det lidt som at være medlem af en 
fagforening. Det er tradision, og jeg håber 
ikke at få brug for faglig/juridisk 
vejledning. Idag er der så meget på nettet, 
så jeg kunne lige så godt ikke være 
medlem. 

• Det politiske arbejde for at bevare jagten i 
DK samt fælleskabet i lokal jagtforening. 

• ved ikke bestemt 

• Godt fællesskab 

• politisk magtfuld platform for jægere i 
danmark 

• ? 

• Jagtbladet 

• Sammen står vi stærkest i forhandlings 
øjemed. 

• Medlem blad 

• God påvirkning til fælles fornuftig 
jagtkultur indadtil.  
Et fornuftigt  ansigt udadtil, der giver 
accept og anerkendelse i det øvrige 
samfund. 

• Viden om jagt / nyt 

• Jeg er jæger! 

• at vi, også i fremtiden kan bevare 
indflydelse - gerne meget mere, når muligt, 
især på jagtens bevarelse og udvidet 
(bæredygtigt, naturligvis ) jagt og jagttider 

• Det har jeg altid været 

• Lokale forenings tilbud. 

• At være opdateret på alt vedr. jagt 

• Forsikringen 

• Jagtlig intresse 

• At forbundet sikrer at vi fortsat kan drive 
jagt i Danmark. 

• den eneste måde jeg kan være medlem af 
lokal forening 

• For at have et stærkt modspil til politikerne 
Det er så her jeg er i tvivl om forbundet gør 
det godt nok ???? 

• Bladet, forsikring, mulighed for kurser, 
hundeoplysninger , markprøvers mv. 

• at være medlem af et forbund, som virker 
for størsteparten af de danske jægere 

• intet jægerforbund er lig med ingen jagt, 
derfor er jeg medlem, plus alt det jeg 
krydsede af i forrige skema. 

• Så er jeg også medlem i den lokale afdeling 

• Juridisk hjælp 

• Eneste landsdækkende organisation 

• Jagtens beståen i Danmark 

• Den fortsatte mulighed for jagt. 
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• Bedre natur 
Hundearbejde 
Mere jagttid 

• Fællesskab gør stærk i forhold til at 
fremme egne interesser, og i forhold til 
politikerne. Danmarks jægerforbund kan 
forklare jagten over for den store del af 
den danske befolkning der bor i byerne. 

• Støtte jagtsagen i DK 

• At vi står står sammen om at skabe  mest 
mulig jagt til medlemmerne.  
Bladet jæger har også høj prioritet. 

• Fælesskab/ Sammenhold  og forsikring samt 
lyst til at læse et godt blad 

• Holde kontakt da jeg bor på grøndland 

• Vi har brug for en fælles politisk 
organisation til at forsvare jagten. 
 
Hvilket DJ ikke altid lykkes specielt godt 
med. 
 
En misforståelse er at DJ skal varetage 
natur interesser, det skal DJ ikke. DJ skal 
varetage jagten, langt hen ad vejen er det 
sammenfaldende med natur men på en 
række områder er det ikke og DJ fejler i at 
se forskellene. 

• Fællesskabet og orientering om det 
jagtlige, samt jagtbladet. 

• Det skal man være for at fastholde jagttegn 

• Information 

• Så sammen med andre jæger i et 
medlemskab / organisation med samme 
interesse i jagt. 
Sammen står vi stærkt 

• Jeg  læser bladet hver mdr 

• Det ved jeg faktisk ikke, har ofte tænkt på 
at melde mig, jeg synes ikke jeg får ret 
meget for mit kontingent. 

• Repræsenteret i vildforvaltningsrådet 

• hele tiden orienteret om jagttider m.m. 

• Jeg er tvunget medlem, grundet 
medlemskab af lokal Jagtforening. 

• Hvis vi alle står sammen om jagten er vi 
stærkest og man er nød til på politisk plan 
at lytte til os. 

• oplysninger 

• alt inden for jagt. 

• For at DJ, som interesseorganisation, kan 
arbejde på at sikre jægernes ret til at gå 
på jagt i DK. 

• Sammen er vi en vigtig stemme, hver for sig 
er vi ingenting ift. 
omverden/politik/lovgivning 

• Sammenhold af jægerne så vi er stærke 
imod de organisationer som vil lukke for 
jagt 

• Et forbund der forholder sig objektivt / 
analyserende i alle forhold (feks burde 
dette være tilfældet ifht ulv - 
spaltepladsen i Jæger kunne udnyttes til 
væsentlig mere relevante artikler) 

• At vi står sammen 

• Synlighed og  gode jagttider 

• . 

• Min lokale jagtforening 

• Sammen er vi stærkere 

• Dj s politiske indflydelse men jeg er ikke 
sikker på, den bliver udnyttet nok og rigtigt 

• Syntes det er en pligt som jagtudøver i dk. 

• Er ikke jæger længere, men kasserer i 
vores lokale jagtforening 

• Magasinet 

• Politisk indflydelse. 
Faglige undersøgelser af vildttilstand 
Jæger magasin 

• Dj er de eneste der taler jagtens sag 

• Det er det eneste forbund der er inviteret 
med til "bordet" når der skal diskuteres  
jagt. 

• Lokal foreningsarbejde, Forsikring og 
Juridisk opbakning 

• Jeg har brug for nogle folk der kan tale 
jægerens sag i Danmark. Store som små.  
Medlemsbladet er jeg også rigtig glad for. 

• at vi står sammen 

• Forsikringsdel og at vi bliver hørt år vi står 
sammen som Danmarks Jærgerforbund 

• Har været det i snart 50 år. Så gammel 
vane 

• Det er vigtig, at organisationen arbejder for 
at opretholde de relevante jagttider , på 
de vildtarter der kan tåle et jagttryk . 
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• Det er nødvendig for at bevare jagten i 
Danmark 

• Lokalforening og magasinet Jæger 

• Tradition 

• Jagtmæssig opdatering  
Fællesskab 
jagtbladet Jæger 

• At jeg kan være medlem af den lokale 
jagtforening 

• Kæmp nu noget mere for den frie jagt på 
vandet. 

• DJ er ved at blive et forbund der er præget 
af Danmarks Naturfredningsforening og 
byboere som tror at livet i det grønne er til 
for dem og ikke dem som ejer jorden, her 
tænker jeg på landmanden og jægeren, 
som passer godt på jagten , der er en 
tydelig forandring på vej , desværre , Vhl 
Preben Kejser 22586689 

• JÆGER, lokalforeningen og historie 

• Bladet jæger og nyt på jagt ,hvor er vi på 
vej hen. 

• Fælleskab for at bevare jagten 

• at blive orienteret om alt inden for jagt i 
almindelighed 

• God damholdt mellem de fleste jægere 

• Oplysning, information og kommunikation 

• Information og interesse for jagt 

• Een stærk repræsentant for 
jægerne/jagten 

• Håber de engang bliver  en del af natur 
forvaltning i Danmark 

• Sammenhold om at bevare jagten i 
Danmark 

• Mulighed for deltagelse i arrangementer. 

• Det er vigtigt at ha en stærk organisation 
som fremmer jægernes interesse og oplyser 
samfundet og hjælper politikere 

• At nogen arbejder for jagtsagen i de højere 
forsamlinger 

• Det er vigtigt vi har en forening der 
arbejder for en bæredygtig jagt 

• At bidrage med mit kontingent til at vi kan 
have en stærk national forening, der kan 
varetage jægernes interesser 

• Tjaee.... godt spørgsmål 
Bladet Jæger 

• Da jeg bor mæsten ovre ved den polske 
grænse i Tyskland og går på jagt i Tyskland 
er det dejligt for mig at kunne følge med i 
hvad der sker i Danmark 

• At stå sammen 

• Jagten. Kammeratskab . 

• Samlet krav på at beholde jagten i danmark 

• bladet er vigtig for at være solidarisk med 
alle jæger 

• Jeg bliver automatisk medlem, når jeg er 
medlem af en lokalforening. 

• Stor passion for jagt 

• Forankring i lokalforening 

• Medlems bladet 

• Forsikring ,  magt faktor mod nedlæggelse 
af al jagt 

• At vi taler naturens og jægerens sag. 

• Føler det er en pligt som jæger for at vise 
opbakning til jægernes synspunkter 

• Fællesskabet 

• Betragter Danmarks jægerforbund , som 
jægernes "fagforening" og vores talerør til 
div organisationer mm ..  
 
Så ser ikke andre muligheder for ikke at 
være medlem . Samt det giver retten til at 
ytre sig . At så det aldrig bliver hørt er så 
noget andet . 

• For at støtte foreningen og få bladet Jæger 

• Hvis ikke jægerne prøver at stå sammen 
dør jagten i Danmark 

• Jægerne må holde sammen for at få størst 
mulig indflydelse på relevante spørgsmål. 

• Helt naturligt, når man er jæger 

• Stole på at den enkelte jæger selv kan 
forvalte vildt, så ikke alle de lokale 
særfredninge. 

• Jægerbladet 

• Oplysning. 

• At kunne deltage i den lokale jagtforenings 
aktiviteter 

• En stor del af det er medlems bladet Jæger 

• Bladet jæger 
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• Kammeratskabet 
Vildt formidling 

• DJ er en interesseorganisation som 
varetager jægernes interasser, og er lige så 
vigtig som fagbevægelsen 

• Medlemsskab af Lokalforeningen. 
Medlemsbladet Jæger. 

• jagtbladet 

• At man får de nødvendige informationer om 
jagttider mm og jagtbladet 

• Det er vigtigt at jæger er samlet i en faglig 
stræk organisation 

• Solidaritet. Vi er stærkere når vi står 
sammen. 

• Det skal man være som jæger 

• Jeg er jæger og alle jæger burde være 
medlem efter min mening 

• Sammenhold i den lokale forening , det er 
vigtigt at  vi har et jægerforbund, så vi 
samlet kan få indflydelse, desværre har det 
gode arbejde i den sidste tid været totalt 
forplumret , af debat om kronvildt. Hvilket 
tror jeg har kostet mange medlemmer. 

• Det er sammenhold der gør den store 
indflydelse.  
Men synes at DJ gør for lidt ved jagttider 
samt skydebaner er en udendørs sport ved 
nedlukning af DK corona 

• Fællesskab 

• Jagtbladet 

• Rådgivning, fælles jagtorganisation, Bladet 
Jæger, 

• Det er bekosteligt; men jeg bliver orint. om 
det mest vigtige. 

• sammenhold om jagten 

• Jagtbladet 
Følge me i hvad der sker på jagtområdet 

• Interessen for natur, vildt og jagt 

• Vigtigt politisk organ for at vi får 
indflydelse og bliver hørt 

• Gammel vane 

• faglig interesse org. 

• interesse - info via bladet om nye regler, 
samt jagtlige artikler. 
Arbejdet for at beholde jagten i Danmark, 
så det hele ikke bliver til regulering 

• Vi må stå sammen. 

• At vi er en stærk stemme i 
vidtforvaltningsrådet. 

• Har opsagt mit medlemskab fordi der ikke 
er plads til den lille jæger med få midler i 
forbundet 

• Jeg går på jagt. 
Og jeg vil gerne følge med tiden. 
Så er der nogle gode historie i 
medlemsbladet. 

• Fælleskabet gør os stærke. 

• At de skal få mest muligt jagt på basis af 
saglige undersøgelser. 

• alt hvad der sker af nyt indenfor 
jagt,herunder lov og 
regler,jagttider,udvikling i bestand af de 
forskellige 
vildtarter. 

• det er den eneste i mit område 

• Tja har altid været men synes hvis man går 
på jagt forpligter der 

• bladet 

• som med en fagforening, et  nødvendigt 
onde for at have en stor organisation, i 
stedet for blot enkelt personer til at 
varetage vore jagt og våben interesser over 
for det offentlige/ myndighederne. 

• 1. Jeg har været medlem i så mange år at 
jeg lige så godt kan forsætte. 

• Sammen er vi stærkest 

• Bladet 

• Det er min interesseorganisation. Det er jer 
der varetager mine interesser. 
Foreningsarbejdet er dog endnu vigtigere. 
Skydebanerne. 

• Har siddet i jagtforeningsbestyrelse i 26 år 
og var med til at sammenlægge 
Landsjagtforeningen og Dansk Jagtforening 
i Esbjerg, og selvfølgelig forsikringen + 
bladet Jæger 

• Indflydelse gennem fakta 

• At DJ kæmper for at der må drives jagt i DK  
Også på små arealer 

• Kampen for forsat jagt i Danmark også for 
de næste generationer 

• Information og det politiske arbejde der 
udføres i foreningen. Medlemsbladet. 
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• Bladet Jæger 

• Når man er jæger er det Jægerforbundet 
der skal tage de politiske opgaver  til gavn 
for Jægeren og Naturen 

• At have et sted an hente alt relevant info 
om jagt. 

• jeg blev medlem i 1956 da var der 
nogenting at jage i dag vel foreningen have 
aldt fredet 

• Sikre jagten! 

• fællesskabet  
og at vi er en samlet enhed 

• Fordi jeg er jæger og har været medlem 
siden 1956 og gerne vil følge med i 
udviklingen. 

• Støtter op omkring dem der prøver at 
arbejde for jagten i Danmark både lokaler 
jagtforening og jægerforbundet men jeg 
syntes ikke jeg får andet end jæger ud af 
medlemsskab som bare stiger og stiger har 
været medlem i 52 år 

• skydning 

• Jeg er jæger 

• At jeg er jæger 

• Nyhedsorintering m.m. 

• At Jægerforbundet er en organisation, der 
kan lægge det nødvendige pres på 
Folketinget og de grønne organisationer for 
at fastholde og forbedre forholdene for en 
fremtidig god jagtudøvelse i Danmark. 

• For at varetage jægeres interesser. Hvor 
udfaldet skal være så frie jagtmuligheder 
som muligt for ALLE sociale lag. 

• Jeg mener det er vigtigt, vi som jægere har 
én organisation, som repræsenterer os alle 
når der skal forhandles vilkår for jagten i 
Danmark. 
Det er vores organ, hvor vi kan vælge de 
repræsentanter vi synes er de bedste til 
den opgave. 

• Forsikring, hjælp i forbindelse med 
jagtleje, og vildtpleje 

• At jeg er jæger. 

• Juridisk hjælp 
Jæger bladet 

• Jagtblad, forsikring, man bør være medlem 
af jægerforbundet 

• Så er jeg bedre informeret om jagt i 
danmark, og vildt- 
bestand 

• At DJ kæmper for bevarelse af jagten. 
At DJ kæmper for at reguleringsjagt  bliver 
ændret til jagttider. 
At reguleringsjagt på skovduer forbydes. I 
stedet for fast jagt tid fra 15 september til 
15 februar. Landbrug der får ødelagt 
afgrøder p.g.a duer uden for nævnte 
jagttid, skal kunne melde skaden til en 
offentlig instans. Inden høst skal 
skaden/tabet vurderes af en kyndig 
taksator. Herefter skal tabet erstattes af 
staten. Det der fåregår i dag, hvor skovduer 
må reguleres allerede fra 1 juli, er mildes 
talt noget svineri, og hamrene uetisk. 
Krager og skader bør der være 
jagttid/fældefangst fra 1 august til 30 
april. Og ikke noget med at der skal søges 
tilladelse som det er i dag. Ingen tvivl om 
at det afholder nogen fra at bekæmpe disse 
fugle grundet for meget besvær. Inden for 
2 år er jeg sikker på vi har mårhund på 
Sjælland. Der er gjort meget fra DJ og en 
masse frivillige, men jeg syntes at staten 
svigter totalt. Staten bør  fastansætte 
nogle kyndige jægere til at bekæmpe samt 
rådgive om hvordan man bedst får bugt 
med dette dyr. Har ladet mig fortælle at 
Sverige har en lignende ordning. 

• Jagtbladet 

• Sammen har vi indflydelse på jagtlovgivning 
i dk 

• tradition 58 år i i alt, har set lidt af hvert i 
de forgangne navne på foreningen. 
Mener ikke os jægere er blevet bedre stillet 
i nyere tid, tvært om. 

• Det er nok hovedsagelig bladet Jæger og 
ligeledes råd og  
støtte til skydebane. 

• Påvirkning af politiske forhold og 
orientering af jagt relaterende 
informationer. 

• Danmarks Jægerforbunds arbejde for 
jagtens interesser anser jeg for meget 
vigtigt. 

• Sammenhold og jagtmagasinet 

• At støtte jagten 

• det er den største jagtorganisation vi har 
herhjemme - jo flere medlemmer jo mere 
magt 
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• Ellers kunne jeg ikke gå på jagt. 

• Intet holdbart alternativ 
Men en organisation er nødvendig 

• At der er (var) nogle der varetager 
jægernes interesser 

• at få jagtbladet med gode oplysninger 

• Jeg får mange gode informationer som jeg 
kan drage nytte af - selv en som mig der 
har haft jagt tegn i 50 år 

• At jeg altid er orienteret om alt nyt. 

• For at støtte Tim jagtforening og et god 
jagtblad 

• Organisation  
Sammenhold til det grønne og politiske 
Hunde arbejde  
Skydning ned hagl og riffel 

• Hvis man er jæger er man organiseret lige 
som hvis jeg kørte mtb var jeg medlem af 
en mtb klub 

• At vi får medlems bladet til tiden op til 
jagtstart og ikke en uge efter. 

• At jeg er æresmedlem. 

• medlemsbladet - som er rigtig godt 

• At have en god støtte i baggrunden. 

• Forskring 

• medlemskab  med ligesindede 

• Interressefællesskab 
Skydebaner 
Magasin 

• være en del af fællesskabet 

• Ved det faktisk ikke, manger 
gennemslagskraft på det poitiske plan, 
syntes ofte DJ bliver trynet af de andre 
organisationer. 

• Deltagelse i hundeprøver og Jæger 

• lokal forening 

• at være oplyst om naturen og 
jagtinformationer 

• at få jagtbladet 

• Fællesskab..... 

• Et godt netværk og samarbejde mellem de 
forskellige jagtforening er 

• Fordi DJ forsvarer mine jagtinteresser på 
en sober og faglig måde. 

• at kunde læse bladet 

• Sammen er vi stærkere 

• Jagtforsikring 
Medlemsbladet Jæger 
Bidrage økonomisk til Danmarks 
Jægerforbund 
Det politiske arbejde 
Vil gerne støtte DF arbejde med at ændre 
måden at søge våbentilladelser. 

• sammen står vi stærkest 

• Fællesskab 

• Sammenhold 

• Støtte jagtens muligheder 

• Fordi jeg hjælpe til med at træne 
jagthunde op så er man forsikret hvis der 
sker noget. 

• For mig er det vigtigt at DJ varetager 
medlemmernes  interesser i de forskellige 
retninger der nu engang er. 
 
Og specielt oplevelsen af at blive taget 
seriøst når man henvender sig til DJ.  
 
Og det man kan spare med Jagt & Jura hvis 
man har tvivlspørgsmål. 

• at man via en organisation, kan fylde mere 
i samfundet 

• DJ er vigtig, når politikerne ikke helt er i 
tråd med virkeligheden. 

• Jægerne er en minoritet, og har brug en 
stærk stemme overfor befolkning og 
politikere 

• Forsikring. blad og min foreningen 

• Tryghed 

• Simpelt. Vi er nød til at stå sammen, for at 
vi har noget at skulle have sagt. 

• Forbundet er et meget vigtigt talerør 
politisk, for at fastholde den frie jagt i DK. 

• Det er man bare, når man er jæger. Og 
bladet er da meget læseværdigt. 

• Hvis vi ikke står i et forbund så er der ikke 
noget jagt i dk. Og der mener jeg dj er det 
stærkeste og bestemt politisk selv om det 
ikke gpr lige godt hver gang men sådan er 
livet 

• Politisk/lobby arbejde for jagten 

• Fællesskab og hygge i den lokale forening 
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• Vigtighed af at passe på naturen 

• Jeg er forsikret, bliver holdt ajour via 
medlems bladet, kan tage kurser og lære / 
læse om ex lyddæmper/ natkikkert mm 
Der er sikkert meget mere :) 

• Lokale jagtforeninger 

• Jagtforeninger og skydning 

• At vi jægere skal stå sammen og kæmpe for 
den frie jagtret på en saglig og faglig måde 

• Jagttegnet/skydebaner 

• Der er en god lokal forening, man skal være 
medlem for at deltage i hunde  og skyde 
aktiviteter 

• Fællesskabet om at få en fornuftig jagt i 
Danmark! 

• Mulighed for at følge med i indvikling på 
området 

• Danmarks jægerforbund er den organisation 
der kæmper for at der stadig er mulighed 
for jagt i Danmark. 
Både for mig og kommende generationer. 
De kæmper også for naturen og vildtet  
men det er der jo også andre der gør  
Hvis ikke jeg havde været medlem af 
Danmarks jægerforbund sammen med alle 
de andre medlemmer så have vi måske ikke 
jagt i Danmark i dag. 

• En interesseorganisation med et stærkt 
medlemstal, kan medvirke til et stærkere 
stå sted i debatter om vildt og natur.  
 
Samtidigt  fælleskabet blandt danske-
jægere. ( dette mærkes dog mest på 
lokalt-niveau) 

• Det er det bedste(eneste) 
netværksalternativ 

• Bladet 

• Jeg kan finde og få et stort antalrelevante 
informationer et enkelt sted: DJ 

• Det kræver men lokale jagtforening 

• Det er et godt sammen hold og mange 
muligheder 

• Politisk kommer vi længst med en stor 
fælles organisation i ryggen. Det går ikke 
med mange små der bekriger hinanden. 

• at DJ arbejder for jægerne og ikke 
politikere. jeg syndes som så mange andre 
at det er ved at køre af sporet for jer 

• For at jeg får varetaget min jagtinteresse 
på bedst mulig vis... 

• For at kunne følge med som jæger om hvad 
der foregår 

• Faglig/juridisk assistance hvis det skulle 
blive nødvendigt 

• Sammenhold overfor andre 
interesseorganisationer og den øvrige 
befolkning 

• Dårlig vane 

• Fællesskabet og samarbejdsmulighederne, 
og synligheden rent politisk 

• Mest muligt jagt til medlemmerne 

• Jægerfællesskab/udvikling/oplysning 

• Der er ikke andre bedre alternativer 

• Har aldrig tænkt over det men måske fordi 
at man måske kunne få brug for at stille et 
spørgsmål en dag 

• bladet og lokalforening 

• Muligheden for felleskab 

• ? 

• Støtte til vores lokale jagtforeningen 

• Jeg synes, at man skal støtte 
Jægerforbundet. Trods mangler er der intet 
alternativ, hvis vi skal bibeholde 
muligheden for at dyrke vores interesse. 

• Stærk organisation (mange medlemmer) 
giver et stærkere mandat ved 
forhandlinger. 

• Jeg er jæger 

• At sikre jagtens eksistens i DK. 

• At der stadig er ildsjæle der tager ansvar, 
for andre der er glade for at gå på jagt. 
Vigtigt at der altid er noget der vare tager 
vores fælles interesse. 

• At en professionel organisation varetager 
mine interesser som jæger 

• Forskellige aktiviteter og oplysninger om 
jagtloven 

• Føler det er nødvendigt. 

• Den frie jagt, som jeg håber i ville værne 
om. 

• Min mand er også medlem og vi har god 
jagt oplevelser sammen. Det er ham der er 
mest interesseret i jagt, men efter jeg har 
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fået jagttegn, synes jeg også det er rigtig 
spændende. 

• Indsatsen for jagt og natur 

• Sammenhold 

• interessevaretagelse - både nationalt og 
internationalt 

• Interesse fællesskabet og DJ`s arbejde for 
jagten i DK. 

• jeg er jæger 

• At der sikres at ALLE FORMER FOR JAGT 
tilgode ses....ikke kun herregårdsjagter og 
store konsortiers interesser 

• Jeg er jæger 

• For vores fælles fodslag som jægere,  det 
er bare ikke nemt at blive hørt eller skabe 
indflydelse. Når der kun bliver rekruteret 
fra kredsene som er rekruteret fra diverse 
bestyrelser. Så det menige medlem har 
aldrig en chance for indflydelse. 

• Så jeg kan gå på jagt 

• At jeg kan være medlem af en lokal 
forening og benytte mig af alle de ting de 
stabler på benene 

• Vane. 
Bladet. 
Håber DJ vil arbejde for bæredygtig jagt 
med arealkrav 

• Lokal foreningen. 

• Min lokale jagtforening 

• At jeg kan indløse jagttegn. 
Forskning og hjælp til dyrene 

• De arbejder for mest mulig bæredygtig 
jagt.  
 
Og de kæmper for det fri jagt i dk 

• Jagttegn og hundearbejde 

• Fællesskab og jagtinteresse og ny 
information 

• Vigtig med en fælles organisation, der 
varetager jægernes interesser i Dk - samt 
udbrede og bidrage til forståelse for jagt og 
natur blandt befolkningen. 

• Jagttider, og regulering 

• det politiske arbejde og hjemmesiden med 
opdaterede informationer, samt rådgivning 
om fx våbenlovgivning 

• Forening  samlet 

• Jeg er jæger med hund, DJ skal støtte op 
om træning og uddannelse af jagthundene 
og deres fører. 
samt afholde/støtte op omkring 
hundesporten/prøver/tests af/for 
jagthunde. 

• Den politiske magt, tror jeg. 
Jeg synes til gengæld, det er her resurserne 
skal bruges og ikke på ligegyldige 
"medlemstilbud" 

• Feldesskab men er uenig i mange jagt tider. 

• Bladet 

• Politiske arbejde for jagt i DK 

• At man ikke bøjer sig hver gang der 
kommer nogen som vil have noget fredet. 

• Det store arbejde de udfører for at skåne 
de truede vildtarter. 

• Jagtbladet. 
Fællesskab. 

• Vi skal have en forening til at varetage 
jægernes interessse! 

• Mere jagt til den almindelige jæger. Og 
bedre jagttider, som ikke skal direkteres af 
dof og Danmark natur fredning foreningen 

• For at bevare jagten i Dk. 

• primært for at støtte fællesskabet, men 
han også stor fornøjelse af magasinet jæger 

• Jagtlige fællesskaber - 
flugtskydning/riffelskydning. 

• Nyheder 

• så er man medlem af en jagtforening og 
kan gå til hundeprøver 

• Uden et forbund står vi dårligt i et 
land/Europa hvor dyre 
"velfærdsorganisationer" har en så stor og 
høj stemme. 

• Bladet jæger 

• Jagtbladet 

• Det er vigtigt for Dj. Som kan forhandle om 
vildtes tarv og jagttider 

• Skydeprøver 
Hundeprøver 
Arrangementer 

• Støtte til organisation der arbejder for 
gode bæredygtige jagtmuligheder i DK 
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• varetage den meninge jægers interesser. 
Den lille jæger 

• Medlem af lokalforening 

• Et godt forbund 

• Bladet og forsikring 

• God information 

• Information gennem jagtbladet om diverse 
nyheder og artikler 

• jo flere jo større stemme når der politisk 
skal snakkes jagt 

• Jeg er jæger 

• fællesskab 

• Varetagelse af jægernes interesser bredt 

• Fælles skabet i lokal foreninge 

• Det politiske arb.og jærger 

• Jeg får en platform, som varetager mine 
interesserog jagtens interesser 

• Muligheden for at påvirke Danmarks største 
jagtorganisation 

• Det ved jeg ikke - Lige nu nok fordi jeg ved 
ikke om det er klogeste at være medlem 
eller ikke, og vælger at være bare fordi..... 

• Jagt og hundearbejde 

• jagt 

• At jeg kan være medlem af lokal 
jagtforening og adgang til skydebane 

• I er stort set den ensete mulighed 

• Et samlet forbund der kan kæmpe for 
jægerens sag i dk. 

• Danmarks Jægerforbund er en meget vigtig 
interesseorganisation og en strategisk 
nøgleaktør, som varetager jægernes 
interesser og er med til at sikre jagtens 
fremtid i Danmark. 

• Understøtter min interesse 

• God organition 

• Fælles indsats. Kammeratskab i lokal 
foreninger 

• At vi skal stå sammen 

• orientering om alt, hvad man som jæger 
har behov for. 

• Det som fremgår af den foranstående 
afkrydsning. 

• Interesseorganisation der varetager jagt i 
DK 

• fællesskab 

• Politisk indflydelse 

• At bevare jagten ved at stå sammen 

• lokale jagtforening 

• Det er en blanding af det jagtfaglige samt 
at det er vigtigt at have én organisation der 
varetager alle jagtinteresser. 

• At jeg formidler glæden for hvorfor jagt og  
ansvar for naturen er så vigtigt  i denne tid 
i verden.  Samt det at fortælle om ansvar 
at bevare natur/vildtarter i hamonie  med 
hinanden og hvad der gør jagt så fantastisk 
til næste generation. 

• BLev bare mest ind da jeg fik jagttegn. 
Glad for den lokale forening og skydebane. 

• fællesskabet 

• Lokale jagtforening 

• Det vigtigste argument er nok jagtbladet og 
håbet om, at min jagt for interesse bliver 
varetaget på bedste vis (jagtmuligheder og 
politiske beslutninger). 

• for at lave det om, så de ikke hovedsagelig 
varetager de store godser og store bønder 
interesser. 

• Bladet jæger og mulighed for juridisk 
rådgivning 

• At det stadig er muligt af jage frit, 
At man kan vælge at være jæger og kunne 
udøve det på sin mark/jord. 
Det viker som om Vi / DJ bliver trykket af 
alle de andre natur org. fisk, fugle, natur 
m.m. 

• for at give politisk støtte til DJ for at DJ 
nemmere kan varetage mine interesser for 
jagt og våben og for at forhindre at DN får 
fredet alt og for at forhindre at EU får 
fjernet alle våben fra jægere som ikke er 
en gammel S/S. 
Halvautomatiske rifler er ikke 
mordmaskiner, det er moderne våben med 
moderne teknik der ligesom repeter riflen 
med magasin en gang var militær våben og 
ikke almindelige for jægere, idag er 
repeter riflen med magasin en minimum 
selvfølge for riffel jægeren. jeg synes at DJ 
burde gøre mere for at vi som jægere kan 
få lov at anvende Halvauto rifler til jagt 
med mere end 3 patroner. hvorfor må jeg 
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have 10 patroner i min mauser men kun 2 i 
en halvauto. det er politik som DJ i mine 
øjne burde få gjort noget ved. 

• Inspiration og læse andres oplevelser, da 
jeg ikke selv har jagt men ønsker det 

• Fællesskab og jagtforsikring 

• At jeg modtager medlemsblad og har en 
jagt forsikring. 

• Kæmper jægernes sag på en troværdig 
måde. 

• mit medlemskab i den lokale jagtforening 

• Jagt 

• skulle deltage i en felt skydning hvor det 
var et krav jeg var medlem. 

• Jagtens stemme i den politiske debat 

• ?? 

• Fællesskab og organisation 

• Faglig vejledning 

• Jæger 

• At DJ er et stort og stærkt forbund i 
politisk sammenhæng 

• Det er der indflydelsen på jagten i DK er. 

• En aktiv forening 

• Eneste organisation for jægere i Danmark 
som kan udøve en politisk indflydelse 

• håbet om at jagten kan bibeholdes som den 
er , men tvivler da jeg syntes at det går d 
 gale vej 
, 

• At jeg er medlem af en professionel 
organisation 

• At vi skal danne modvægt i 
Vildtforvaltninges rådet og danne mere jagt 
tider 

• Holde mig opdateret... 

• ingen alternativer 

• Indformationer om jagt og nye love 

• DJ varetager min interesser og tilbud kurser 
som forbedre mine evner og kompetencer. 

• Det skal jeg åbenbart for at være i den 
lokale jagtforening.. 

• Dels at være orienteret om ny lovgivning og 
interessefælleskab . 

• Af gammel vane fordi jeg har været 
medlem af jagtforeninger siden ca. 1967 

• At Dj har noget at tilbyde medlemmerne 

• Mere jagt og natur, en fælles stemme 

• Fællesskabet 

• Fælleskab, sammenhold og uddannelse 

• Jæger bladet samt det politiske arbejde 

• Fællesskab, uddannelse, oplysning 

• Rådgivning, ny læring og inspiration. 

• Information 

• Rådgivning 

• At ha’ en politisk organisation i ryggen når 
jeg går på jagt 

• Der er nok reelt meget få grunde. Jeg 
oplever ikke rigtigt at medlemskabet giver 
mig en direkte værdi 

• som jæger er man nødt til at støtte op om 
forbundet det er det eneste vi har 

• For at være med i et større fællesskab 

• For at holde mig opdateret omkring jagt og 
fortsat have mulighed for at bruge mit 
jagttegn 

• Lokale jagtforeninger 

• For organiseret jagt, bevarelse af natur 
levesteder for vildtet. Politisk talerør og 
forståelse for, at bevare jagten og udøvelse 
af denne ret. 

• Pga at være organiseret. 
Pga jagt igennem foreningen 

• Jægernes forening 

• Fordi jeg skal og kan jeg godt lide at få 
bladet 

• Det skal jeg være for at være medlem af 
den lokale jagtforening.  
Desuden håber jeg også på at DJ vil arbejde 
for at det også er muligt for "den lille 
jæger" at gå på jagt, altså den der lige så 
gerne vil gå på fri jagt på fugle som på 
dyre-jagt. 

• Medlemsbladet og. Sammenhold 

• Lokal forening og magasin 

• Bladet, og støtten til skydebane . 

• Uddannelse jagtprøven og steder. lovudvikli 
våben og jagttider 
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• Nyheder, information, 

• Fællesskab og tilgængelighed af jagt for 
den alm. jæger 

• Hvis ikke Danmarks Jægerforbund 
eksisterede var der ikke nogen jagt. 

• Forsikring 

• Sammenhold i Jagtforeningen 
Inspiration 
Støtte 

• DJ laver et kæmpe stykke arbejde for 
jagten og naturen 
gode kurser 

• Vigtigt at alle jæger er medlem, jo flere jo 
mere indflydelse politisk, så derfor 

• For at støtte min lokale jagtforening og 
blader jæger 

• Jeg har svært ved at finde et brugbart 
argument, men hjælp til miljøgodkendelse 
er vigtigt. 

• Der er ikke andre jagtforeninger der kan 
noget - jeg har tidligere været aktiv jæger, 
så jeg holder fast i foreningen. 

• Det er et krav for at være medlem i den 
lokale jagtforening 

• At have en stærk organisation som 
forsvarer mine interesser for jagten 

• Forenings arbejde. 

• Jo flere medlemmer der står bag en 
organisation, jo større gennemslagskraft 
har den i det politiske arbejde. 

• Sammenhold blandt jægerne gør at der 
bliver talt med en samlet stemme overfor 
politikere mv. 

• At kunne følge med hvad der sker med 
jagten i danmark, politisk - lovgivning - 
regulering - fredning m.m. 

• Sørge for at give jagten ordentlige vilkår. 

• At der gode kurser. 

• Vane 

• Danske jægere skal stå sammen I en 
anerkendt og professionel organisation som 
kan tale jægerne og vildtets sag i det 
offentlige of politiske rum 

• Arbejdet med vildtforvaltning der er 
fornuftig og draget ud fra fakta 

• Medlemsbladet 

• Hvis vi som jægere ønsker forhandlingsevne 
over for politikkerne og de øvrige grønne 
organisationer er vi bedst tjent med at 
fremstå som en samlet organition. 

• Solidaritet 

• Hvis jeg ikke er medlem, kan jeg ikke være 
medlem af vores lokale jagthundeklub :-) 

• Jagtforeningen 

• At der er en fælles stemme for jagten i DK. 
Desuden bladet JÆGER. 

• Vigtige info om jagt generelt 

• Det er en forudsætning for medlemskabet i 
min lokale forening. 

• Bladet jæger og nødvendigheden af 
medlemsskab i forbindelse med deltagelse i 
jagthornsaktiviterer. 
Er UTILFREDS med ar man har fjernet rabat 
for ældre medlemmer (folkepensionister) 

• orientering om jagt og lignende for 
afvikling af samme. 

• At bidrage til et jagtfælleskab, der løbende 
tager sig af de udfordringer der kommer 
samt samle jægere og naturfolk på tværs af 
landsdele og være talerør for jægere 

• Ellers er jeg ikke instruktør 

• Information 

• At jeg kan få den hjælp jeg har brug for, 
for at forbedre mine jagtegenskaber. 

• Mine lokale foreninger 

• Jeg skatter tanken om laug og 
interesseudvalg højt. 

• Jeg kan følge med hvad der sker ved. 
jagtområdet 

• Jagtforsikringen 

• Bladet Jæger, næsten kun derfor jeg stadig 
er medlem 

• Jeg er jæger og DJ varetager vores 
interesser gennem et fælles talerør 

• Det var en del af det at tage jagttegn. 

• Jeg støtter op om den oeganisation der 
bedst varetager mine jægerintetesser 

• At sørge for at de forbund der ikke har jagt 
og faglighed som interesse ikke skal få for 
meget magt. 

• Magasinet JÆGER 
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• At være en del af noget større end blot 
jagt. Jagt er meget mere end "bare" jagt. 
Natur, dyr, planter, natursyn, håndværk og 
meget mere. 

• Fællesskab 

• Lokale aktiviteter, fks. hundetræning 
,medlemsmøder, foredrag, forskellige 
grupper som mårhundegruppen, gode 
faciliteter og lokaler samt fælles jagt 

• At det giver mening for mig, at jeg kan se 
at DJ gør en forskel, og arbejder for den 
enkelte jæger, og ikke kun for sig selv, som 
er mit indtryk ligenu 

• JAGTMEDLEMSKAP I FUR JAGTFORENING 

• ellers kan jeg ikke være med i 
lokalforeningen 

• At holde sig orienteret 

• Fordi jeg spiller jagthorn 

• Uden DanmarksJægerforbund var der 
næppe meget jagt i Danmark, derfor burde 
alle med jagttegn være medlem. 

• Eller kan jeg ikke være medlem af 
lokalforening 

• DJ's; Hjemmeside, Medlemsnet, Magasinet 
Jæger,  Udførelse af samfundsmæssige 
opgaver................. 

• At DJF har indflydelse politisk, Tilgodeser 
"jægerarbejdet" så man som jæger ikke 
sidder og føler at der tabes terræn, så og 
sige hver gang. 

• Sammen er vi stærkere, DOG er det vigtigt 
at høre hvad medlemmerne ønsker 

• Fællesskab i den lokale jagtforening og kun 
ved at stå sammen har vi måske en 
mulighed for ikke at miste mere jagt 

• Den fælles stemme som sætter jagt og 
natur i Danmark i front. 

• Ser det lidt som en fagforening, ikke en 
tvang at være medlem men en god ting at 
være. 

• Jeg håber at foreningen, går mere ind for 
bondejagter, og tager fat i den sprøjte 
forurening der forekommer, så som der 
ikke må sprøjtes mindst 10 meter fra åer og 
vandløb. og går mere ind for naturpleje, og 
går mere imod alt den udsætning af skyde 
vildt. og hvor havner alt det afskudte inden 
der er nogle af Partierne der får nys om 

dette, mad spild.  og ikke lader pengene 
bestemme jagt moralen. 

• Den eneste forening der har politisk 
indflydelse,  
og skabe mest mulig jagt og natur 

• Fælleskab 

• magasin og app 

• Støtte at der også er jagt i fremtiden i god 
forståelse med resten af den ikke jagende 
befolkning 

• Et håb om mere jagt for almindelige 
mennesker i lokale jagtforeninger.  
Jagt for bredden ikke eliten. 

• Det er et godt mdr. blad 

• Fællesskab, informationer 

• Støtter en interesse organisation som 
varetager mine interresser og en 
organisation der arbejder for vild/natur 
pleje. 

• Sikre bevarelsen af jagt i dk - på mest 
mulig jagt - på arter der tåler afskydning. 
Ikke indskrænkelse år efter år. Pladsen i 
vildtforvaltningsrådet burde udvides, så vi 
ikke taber terrain. 

• Muligheden for at gå på Jagt 

• som medlem kan du vise andre at du gør 
noget for vores 
vildt og natur 

• Medlemsnet 
Bladet 

• Jo flere jo bedre bør vi stå 

• at danmarks jægerforbund kæmper for at 
bevare jagt og  
 
jagtmuligheder 

• at DJ gør hvad de kan for at forhandle 
fornuftige jagttider, hvilket jeg ikke synes 
sker.... 

• Fordi, det har jeg været i over 60 år !! 

• for jagttegn og interesse 

• håber at det støtter jægernes interresser, 
hvad det ikke tyder på i øjeblikket med den 
formand 

• Modtager jagtbladet med mange 
spændende artikler 

• For at beskytte jagten i Danmark og 
fredningstiderne 
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• Solidariteten ved som samlet forbund mhp. 
at varetage de jagtlige interesser for den 
almene jæger i Danmark herunder 
rådgivning og støtten til den enkelte jæger. 

• At man bør bidrage til fællesskabet. 

• Fællesskab, forsikring 

• Det er vel lidt, som man er medlem af en 
fagforening 

• Jeg er medlem af en jagtforening og at DJ 
ikke kan kæmpe jægernes sag såfremt alle 
melder sig ud. 

• Mit argument er at der kan jeg altid holde 
mig opdateret når der sker nyt, kommer 
nye regler, jagttider osv. Og man kan altid 
få svar på spørgsmål, hvis der er noget man 
er i tvivl om. 

• 1. Det er vigtigt at vi  jægere har en fælles 
stemme. 

• Interesse 

• Medlem af den lokale jagtforening 

• Det er vigtigt med en stærk organisation. 

• Bladet Jæger 

• Det politiske  
Uddannelse af ny jæger og jagthunde 
Afprøvning af jagthundetest 

• Det er jeg nødt til for at være medlem i 
lokalforeningen 

• Opretholdelse af muligheden for at drive 
jagt i Danmark, undgå at det trinvist 
forbydes ved lov. 

• Medlemskab af min lokale jagtforening. 
Deltagelse i DJ’s hundeprøver. 

• Faglighed og og stemme i det politiske 
forum 

• Sikre mest muligt jagt og naturpleje for de 
danske jægere, samt styrke via de lokale 
Jagtforeninger. 

• Det er obligatorisk for at være medlem af 
en lokal jagtforening. 

• Lokale jagtforeningen 

• Sammen har vi mere magt 

• Fællesskab i den lokale jagtforening 

• Vildt, vildtforvaltning og arbejdet for 
ansvarlig jagt og forvaltning. 

• Føler at det er min "fagforening". 

• Man kan ikke være ordentlig  jæger hvis 
man ikke vil støtte op  og betale  for en 
organisation  der gør hvad den kan for den 
danske jagt   kan forsætte og udvikles del 
gavn for alle jægere. 

• Vi behøver et stærk(ere) organisation til 
varetagelse sf jagten. 
De senere år er der givet for store køb på 
jagt tid, våbenlovgivning mv. 

• sammen hold 

• Fællesskabet 

• Alt det der indebærer at det er muligt at 
kunne jage iDanmark,også i fremtiden. 

• ved ikke. 

• Få samlet jægerne istædet for det cirkus 

• For ellers kan jeg ikke være med i den lokal 
jagtforening 

• At DJ forener alle jægere i Danmark og kan 
tale jagtens sag 

• Jagtbladet 

• Håbet om i giver bedre jagtvilkår i 
danmark, og varetager jægernes interesser 

• Del af fællesskabet 

• Den orientering jeg har fra bladet 

• Nye oplysninger 

• En fælles stemme 

• Som en “jagt fagforening” håber jeg på at 
DJ varetager mine interesser inden for jagt 
på den bedste måde for miljøet, naturen og 
jægeren 

• Håber på at vi kan have støre indflydelse 
hvis vi er mange medlemmer. 

• at støtter en forening / forbund som 
arbejder for bæredygtig jagt og 
 at jeg er jagttegns underviser 

• nogenlunde fælles tilgang til begrebet 
"jagt" 

• Varetager mine jagtlige interesser 

• Ellers kan jeg ikke komme på skydebanen. 
Foreningen henvender sig ikke til mig, men 
efter min opfattelse til dem der har behov 
for at promovere sig selv eller andre. Altså 
et nødvendigt fordyrende led til min hobby 

• Medlem af lokale jagtforening 

• Man bliver meget informeret 
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• Adgang til den lokal jagtforening. 

• Bladet og en årlig jagt 

• Jeg vil kunne påvirke de beslutninger der 
bliver taget for jagten i Dk . 

• sammenhold..... 

• Vi er nødt til at vise at jægere står 
sammen. 

• At DJ kæmper for jagten og naturens sag. 
Vi står desuden stærkere sammen i én stor 
forening. 

• At have et højt informations niveau til mine 
tillidsposter 

• viden til jagt 

• Ellers kan jeg ikke være medlem af Kolding 
jagtforening 

• At det er et krav for at være jæger i 
Danmark. 

• Jagtbladet 

• Formidling og fastholdelse af et fagligt 
interessefællesskab 

• Nyhedsmail 

• Tradition 

• Sammen står vi stærkere, sammenholdet og 
det at kunne have noget sammen med 
andre der brænder ligeså meget for det at 
gå på jagt 

• Sikre retten til fortsat at gå på jagt 

• Et krav for at skyde lerduer på foreningens 
skydebane 

• Der er pt ingen alternativ. 

• jeg vil gerne støtte op om et stærkt 
fælleskab 

• En interesseorganisation der varetager 
mine interesser, med højst mulig faglighed. 

• Oplysning 
Viden 

• Produkterne fra et professionelt sekretariat 
- der leverer og agerer flot på mange 
områder  ... og dette på trods af en til 
tider uprofessionel og direkte 
kontraproduktiv politisk ledelse (HB, 
udvalg, kredse og jægerråd) 

• At jeg får vigtige informationer og at 
forbundet arbejder aktivt for naturen og 
jagtens vilkår. 

• Sikre jagtens beståen i Danmark 

• Det politiske arbejde for bæredygtig jagt 
og bedre forskningsbaseret naturbevarelse 
og - genopretning. 

• Fælles interesse 

• At man kan deltage i DM i skydning - men 
synes det er for dyrt pga et par skydninger 
!!! 

• Jeg har et jagttegn 

• At jeg er jæger. 

• Vores lokal forening 

• Vi må og skal stå sammen 

• Generel information via hjemmesiden 

• Støtter en god sage 

• Medlemsblad Jæger 

• Varetager mine interesser overfor 
politikere 

• Jagtbladet 

• Magasinet JÆGER 

• At være med i en forening, der kan 
varetage mine fritidsinteresser 

• Støtte til jagtens udøvelse 

• At forbundet varetager jægernes interesse 
op ad i systemet ( politisk) 

• At der er en organisation som varetager 
jægerne i Danmarks interesser, samt 
muligheden for sparring om alt omkring 
jagt, hvis man får brug for hjælp eller 
viden omkring jagtrelaterede spørgsmål. 

• At jeg stadig tror at de er vigtigste i forhold 
til jægernes stemme for jagten i DK 

• For at få jagt bladet,  der får man også 
nyhederne, og spænde læsning,  
Og for at kunne få stemmeret til den der 
skal være formand fx 

• At jeg er jæger, vi har brug for en moderne 
og slagkraftig organisation,  der er 
velorganiseret, med kompetente personer 
på posterne. Det har vi i dag, især vores 
formand gør et formidabelt arbejde. 

• For at støtte op om folks arbejde indenfor 
den danske natur. 

• Bladet 

• Jeg er medlem fordi DJ pt er Danmarks 
eneste organisation der er stor nok til at 
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bære opgaverne de har påtaget sig. 
Detsværre  er forbundet alt for topstyret 
hvilket betyder at det er svært for 
medlemmerne at få indsigt og indflydlese 
på forbundets arbejde. Så var der et andet 
forbund hvor jeg som medlem ville få mere 
indflydelse ville jeg skifte til det. 

• At DJ bliver 100% demokratisk og alle har 
en stemme! 

• Fagligt fællesskab. At organisationen har 
fingeren på pulsen for mig som medlem. 

• Info - Viden - Muligheder, for mig er det et 
lille fagblad 

• At man som nyjæger fik et fælleskab, hvor 
man kunne finde hjælp 

• Det er vigtigt at jægerne har politisk 
indflydelse i forhold til ikke at miste 
jagttider samt at vi samarbejder 
konstruktivt med alle de andre grønne 
organisationer. 

• tradition - lokal jagtforening 

• Det er såmænd heller ikke Vigtigt for mig, 
det falder bare naturligt for, at være 
medlem 

• Fordi man skal være det for  
ellers kan man ikke være medlem af  
en lokal jagtforening 

• Lokal forankring 

• det plejer jeg at være 

• For at være forsikret som instruktør. 

• Stammer er vi stærkere, men man skal ikke 
glemme sine medlemmer. 
Husk på at det ikke er alle medlemmer der 
kun går på betalingsjagter ved staten og 
godserne. 

• At jeg håber på, at det en dag bliver en 
organisation, der varetager jægernes 
interesser. 

• At vi jægere står sammen i en fælles 
gruppe. Men DJ bør blive bedre til, at 
promovere jagten 

• Min lokale jagtforening og de aktiviteter de 
arrangerer 

• Den lokale jagtforening er medlem her 

• For at støtte jægersagen 

• Læring inspiration 

• Bladet og DJ's støtte for jagten 

• Den lokale jagtforening/skydebane 

• . 

• Sammen kan vi mere 

• Fortsat forbedring af DJ s 
kommunikationsevner i forhold til 
politikere og beslutningstagning relateret 
til jagt. Udvikling af stærkere lobbyisme 
med et formål at skabe stærkere synlige 
sammenhænge mellem natur og jagt 

• Et godt foreningsliv 

• Fællesskabet - sikker jagt. 

• Uddannelse, det er det ENESTE i kan bruges 
til ellers er i ubrugelige 

• For at holde mig orienteret 

• Mest mulig jagt på flest mulige arter i DK 

• Jægere skal holde sammen for fremtidig og 
ansvarlig jagt, som jægerforbundet 
formidler rigtig godt 

• Er det er man for viden om hvad der sker.er 
klar til at hjælpe os når det er nødvendig. 

• ellers kunne jeg ikke være i min forening 

• Information om ændringer af lovgivning 
inden for jagt og natur 

• Ved ikke 

• Varetager jagttidsforhandlingerne 

• Jeg kan blande mig i debatter,jeg får et 
godt blad 

• Stærk organisation som varertager jægeres 
interesser 

• At der er nogen der kæmper for os jægere. 
Der er mange der er imod jagten hvilket 
nok skyldes manglende viden og jagt og 
hvorfor det giver mening og værdi. Det 
hjælper DJ med at formidle - ikke kun ude i 
samfundet men også inde på 
Christiansborg. 

• Indflydelse 

• Støtte til lokal jagtforening 

• jagtbladet 

• Mindre jagt indskrænkelse. 

• Jagtbladet 

• det arbejde der bleven gjort 

• Håber de i fremtiden vil fokusere mere på 
bredde og knap så meget på godser og store 
stats revirer 
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• Info og formidling af love og regler 

• For at følge med, D J er ikke skarpe nok 
over for de grønne organisationer, de følger 
bare efter hvad de andre siger, de skal stå 
fast på vores gode jagttraditioner 

• Medlemskab af lokal jagtforening 

• hmm, det har man bare altid været 

• Sammenhold og politisk indflydelse 

• jo flere vi er jo bedre står vi i politiske 
forhandlinger, og det er nødvendigt for at 
fastholde en bare rimelig jagtlov, bare kig 
på årets helligdag d. 1/10 den er jo 
nærmest en sagablot, og vil vi ikke have 
resten ødelagt må vi stå sammen. 

• Fællesskab 

• Inspiration og fællesskab. 

• Som jagttegnslære får jeg alt det jeg har 
brug for 

• Kvalificeret information vedrørende min 
interesse og pres på politikerne og de 
grønne. 

• Jagttegn, Forsikring og Opdatering 

• Sammenhold, og fælles interessepleje. 

• Jagtforsikringen 

• Mest muligt jagt for alle. Glem alt om 
atealkrav. 

• Krav fra den lokale jagtforening 

• At være del af et godt fællesskab. 

• Det er tæt på at være en nødvendighed at 
være medlem 

• Interesse fællesskab og kunne følge med i 
hvad der sker på området. 

• Jagtpolitisk arbejde for opretholdelse af 
jagt i DK.  
Lokal jagtforening. 

• Interesse organisation og netværk 

• Politisk indflydelse og naturbeskyttelse 

• At man er forenet i en 
interesseorganisation der varetager en 
fælles interresse 

• Et samlet jægerforbund, så vi står os bedre 
i forhold til politikere og andre 
interesseorganisationer 

• Sammenhold 

• Pas 

• At jeg kan få råd og vejledning her og nu. 

• Tryghed 

• En nødvendighed for at være medlem af 
vores lokale jagtforening 

• Adgang til lokale jagter. 
Information og arbejde for jagt generelt 
(Bladet, Facebook) 

• At DJ.samarbejer og er kritiske over for de 
hellige kør som fører sig frem i medierne. 
De tror de har patent på alt hvad der er 
rigtigt for naturen. 
DJ bør profilere sig bedrer og fortælle hvor 
stor en indsats jægere og landmænd gør for 
Naturpleje og vildtet. 

• Stor indflydelse på jagtlovgivning og 
vildtpleje 

• forsikring 

• Hundetræning 

• at man skal støtte hinanden 

• At foreningen varetager mine interesser og 
beskytter naturoplevelserne. 

• En god forening der varetager de rigtigt 
interesser 

• Jagtforsikring 

• At jo flere vi er jo stærkere står vi 

• Jeg tror på en fælles enhed der skal få os i 
mål... men vi trænger til fornyelse.. vi skal 
have magten ud til det enkle medlem... 

• At vi står sammen om jagten i Danmark. 

• Jeg mener jægerne skal stå sammen da der 
er rigeligt med organisationer der vil 
indskrænke jagten. 
Desværre synes jeg der er en del splid 
blandt jægere bla. på kronvildt området, 
her synes jeg ikke man har formået at 
samle jægerne gennem saglig dialog, men 
nærmere skabt splid. Desværre er 
rummelighed efterhånden et overset ord i 
Danmark. 

• At jeg er formand i en lokaljagtforening, 
ellers var jeg nok ikke medlem, med det 
pamperi der foregår, og rygklapperi af folk 
der overhovedet ikke ved hvad der foregår, 
ligesom en blind høne 

• Forsikringen der følger med medlemskab i 
DJ. 
Jeg har desværre ikke den tid jeg ønsker 
mig til at sætte mig ind i DJ’s politiske 
arbejde. 
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• DJ er en god tovholder 

• Nyde at komme ud i naturen under gode 
vilkår og betingelser 

• Fællesskab 

• Fællesskab for jægere. 

• Forsikring 

• jagt videns deling/ nyheder på området 

• ? 

• Oplysninger om jagt 
Og vi er mange organiseret 

• Samvær i den lokale forening 

• skydning og hundearbejde og arbejde for 
jagten i Danmark 

• Kan ikke se at der er nogen grund til at 
støtte op omkring DJ, da den enkelte jæger 
ikke bliver hørt.. overvejer kraftigt at 
melde mig ud.. men ikke nemt da jeg 
skyder lerduer på højt plan 

• interesseorganisation 

• Fordi jeg forsat tror på, at vi samlet har 
mere at sige. Men synes det er et meget 
svækket forbund der ikke kæmper for den 
almindelige jæger og hvad havjagten angår 
er det gået helt skævt. Havde der været et 
ordentlig alternativ havde jeg meldt mig 
ud. Desværre... 

• Interesseorganisation + app 

• Det politiske arbejde 

• At have en samlet stærk forening der kan 
udøve politisk indflydelse der gavner 
jægerne. 

• Hvis man får brug for hjælp .i forbindelse 
med jagtudøvelse 

• Fælleskabet 

• Vores jagtinteresser varetages bedst samlet 

• den lokale jagtforening 

• Foreningen 

• Så jeg kan være medlem i jagtforening 

• Kan deltage i prøver ! 

• Først og fremmest at min jagtforening er 
en del adtforbundet. 

• DJ's arbejde for at synliggøre jagten i 
samfundet 

• At holde mig ajour med vildtforvaltningen, 
lære nyt om naturen i forandring. Læse om 
forskellige jagter og jagtmetoder 

• at vi skal støtte en samlet indsats for 
naturen.  
Benytter mig ikke at forbundets tilbud 

• Opbakning til politisk indflydelse  
Adgang til skydebaner/ skydning 

• Der er ikke andre, der kæmper for 
jægerne! 

• At der er lidt flere tilbud til den helt 
almindelige jæger. 

• Den lokale jagtforening 
Køge Herfølge 

• Arbejdet med at sikre jagten i Danmark på 
en god og bæredygtig måde 

• Jo flere vi er, jo større politisk styrke 

• At det er den eneste jagtpolitiske 
organisation som vare tager mine interesser 
som jeg ser dem og den måde de kan gøre 
det bedst på 

• Nødvendig for at være medlem forening 

• En interesseorganisation som varetager min 
fritidsinteresse. 

• Være en del af et interesse fællesskab 
omhandlende interessen Jagt 

• det er jægernes fagforening og et vigtigt 
sted for at være opdateret. 

• Jægerne må stå sammen i een organisation, 
så vi kan have så stærk en stemme som 
muligt, i en tid hvor veganere og andre der 
ikke forstår sig på jagt og natur taler imod 
meget jagt. Ift. mine uenigheder med DJ, 
tror jeg på at det er bedre at påvirke 
indefra, end udefra. 

• Jagtforsikring 

• Nødvendigt for at kunne være suppleant 
lokalt 

• For at støtte en forening som varetager 
mine interesser som jæger, samt igennem 
jagtblad mv. kan opdatere mig om relevant 
lovgivning og andet (artikler mv.) der 
bidrager til en god jagtoplevelse. 

• Der er ligesom ikke andre at være medlem 
af. 

• Jagttegn 

• For at støtte fællesskabet,  
( fælles interesse) vi står stærkere sammen 
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end enkelt vis. 
Bevare jagten på de vildtarter som kan 
bære en passende jagttid. 

• jæger bladet 

• At jeg er jæger og altid har været medlem. 
Ærligt, så aner jeg ikke hvilke fordele jeg 
har ved det, men støtter gerne. 

• Indflydelse på, hvad der må skydes, 
Hvornår samt hvordan vi driver jagt. 

• Adgang til flugtskydningsbaner 

• For at bakke op om jagtens plads i det 
moderne samfund. 

• Blive orienteret 

• . 

• Bladet samt lokalforeningen. 

• Der skal være en god og aktiv lokal 
forening, der kan byde på et godt og 
hyggeligt fællesskab. 

• -jeg er jæger 
-rabatordninger 

• Interesseorganisation for jagten 

• Sammen står vi stærkere end enkelt 
personer derfor er det vigtigt at stå 
sammen i et enigt jægerforbund 

• Fornudets arbejde 

• Forsikring 

• Der er ikke bedre alternativer i Danmark. 
DLS er forsat uden meget indflydelse, men 
det ændrer sig forhåbentligt inden for de 
næste par år. DJ kører rundt i cirkler 

• Indflydelse og medinddragelse i 
beslutninger og aktiviteter, især igennem 
mit engagement i Lederuddannelsen. Det er 
vigtigt at DJ ser det kæmpe potentiale der 
ligger i lederuddannelsen og bruger den. At 
DJ samtidig viser rettidig omhu i forhold til 
de tilkendegivelser, der har været i 
forbindelse med formandsvalget, så hele 
jagtsektoren ikke bliver splittet op i små 
egoistiske interesse organisationer, der 
hver kører deres dagsorden. Samtidig er det 
vigtigt at vores nye værdier bliver 
ordentligt implementeret - en beslutning 
på et repræsentantskabsmøde er ikke nok - 
det er bare den første meter af de 100 m 
det tager at værdisættet også får værdi!! 
Brug os ledere og hav en strategi for det - 
udvikl den strategiske tænkning i DJ og kom 
op i helikopteren kærligt sagt!! 

• Aktiviteten for at bevare jagt i danmark 

• Hvis der ikke er medlemmer i DJ, ender det 
med jagten bliver lukket i danmark, pga de 
andre organisationer. 

• At vi i fællesskab står stærkest i arbejdet 
for jagtens sag, 

• Varetagelse af mine interesser 

• Hele familien er jægere 
Hyggeligt blad 

• Fordi det burde være den 
interesseorganisation, som varetager mine 
interesser som jæger - dog synes jeg ikke, 
at jeg får valuta for mine penge... 

• Aktiv jæger og hundeejer med ønske om at 
DJ tager vare på mulighed for jagt i 
Danmark 

• Det er at vi står stærkest når vi er står 
sammen 

• Bliver opdateret via nyheder og faglige 
artikler i såvel “jæger” som Nyhedsapp 

• At nogen kæmper for mine rettigheder. 
Særligt at der huskes på buejægere. 

• Jagthorn blæning 

• Muligheden for hjælp og vejledning. Samt 
jagtforsikringen. 

• DJ arbejde i vildtforvaltningsrådet 

• Modtagelse af nyttige informationer. 

• At jægerne har indflydelse 

• Nytænkning 

• Støtte op om det politiske arbejde for 
jagten nationalt og internationalt 

• Fordi jeg har jagt tegn og gerne vil følge 
med i jagtens udvikling 

• varetager mine interresser 

• Information ,  forsikring og nyheder i 
jagtbladet. 

• Forsikring og mulighed for kurser 

• sammenhold 

• Jeg syntes, at det burde være obligatorisk 
for alle jægere at være medlem af 
Danmarks Jægerforbund.  
Jeg er ikke aktiv, men læser medlemsblad 
og bruger appen, for at holde mig 
orienteret. 
Jægerforbundet er vigtigt for os jægere, 
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for guide, informere og til at varetage 
interesser for os alle 

• Det lokale fællesskab i jagtforeningen 

• Nyheder om jagt. 

• For at jægerne har en samlet stemme at 
søge indflydelse med 

• Bladet jæger 
Oplysning 

• At nogle kæmper for jægerne 

• En god platform for ens fritidsinteresse 

• At støtte bæredygtig jagt - undgå jagt på 
truede arter- etisk jagt 

• At have en organisation der yder sit bedste 
for at bevare jagt i Danmark 

• godt at have en organisation i baghånden 

• Vigtigt med en samlet interesseorganisation 

• At jeg har nogen der taler min sag på det 
politiske niveau 

• E'n stærk organisation, der varetager os 
jægeres interesser og sikrer et godt 
samarbejde med skovejerne og landbrug. 
Ikke dem der vil have alle mands retten 
indført. 

• ved ik 

• Blad og app 

• Organisering 

• Dj kæmper for vore ret, til fortsat at kunne 
udøve jagt. 

• Hvis står sammen er vi stærkere.  
Det er vigtigt at dj gør alt hvad de kan for 
at bibeholde medlemmer og få nye 
medlemmer 

• At kunne deltage i holdskydning. 

• At dj varetager jægernes ret til at gå på 
jagt efter en sund vildtbestand 

• Bakke op om hundetræning i den lokale 
jagtforening. Da der går ca. 10år mellem 
jeg deltager er det argument ikke specielt 
vigtigt. 

• Det vigtigste for mig er, at de taler 
jægernes sag i det politiske. 

• Er heller ikke meget længere 

• at man søger politisk anerkendelse og får 
mer at sige eller lige så meget som Dof og 
DN 

• AT VI BLIVER GODT INFORMERET OM HVAD 
DER SKER 

• Eneste part i VFR der repræsenterer mine 
interesser 

• Tradition 

• At jagt er for alle medlemmer. 

• At støtte dem så de kan forhandle jagttider 
og være et godt ansigt politisk. Sammen er 
vi stærkere. Dog glemmer de standjægerne 
så mit fortsatte medlemskab er tvivlsomt 

• Vi er stærkest sammen..... 

• Eneste jagtorganisation der kan 
repræsentere  mig 

• Modtage Jæger og solidaritet i f.t. jagt 
politisk arbejde 

• En forening med et godt medlemsblad, hvor 
der mange gode artikler. 
Jeg benytter mig ikke af de sikkert mange 
gode tilbud, der findes. 

• Fællesskabet og organisationen kan sikre 
jagten i Danmark i fremtiden. 

• Jo flere vi står sammen jo bedre er vi 
rustet til fremtidens jagt 

• Lokal jagtforening 

• . 

• Med Sammenhold står vi stærkeste. 

• At jeg kan deltage i arrangementer i de 
lokale Jagtforeninger. 

• Jeg føler mig generelt godt orienteret  via 
forbundet 

• Støtte til ET talerør over politikere og reten 
af samfundet 

• At der bør fastholdes en samlet 
organisation til at varetage den menige 
jægers interesser. Her menes der "mest 
jagt" til den menige jæger uden 
begrænsninger til arealkrav, særfredninger 
mm.  
 
Kursen i DJ bør være i jægernes interesse 
og ikke kun for de få. 

• en organisation som varetager jægernes 
interresse 

• DJ taler jagtens sag i DK og jeg mener at 
grundlæggende er der større forståelse for 
jagt i Danmark nu end tidligere, også bland 
ikke jægere. Det tror jeg i høj grad er DJ 
fortjeneste. 
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• En forening. Få resten med! 

• Fordi jeg skal være det for at være med i 
den lokale jagtforening. Ellers var jeg ikke 
medlem. 

• Vi er nødt til at samarbejde for at kunne 
bremse hovedløse fredninger og politiske 
hjerneblødninger 

• Skydnings aktiviteter og arrangementer 

• - For mig er det vigtigt at være en del af en 
organisation, der arbejder målrettet for 
vores fælles interesse for jagt. 
- DJ kan af politisk vej påvirke vore 
politikere, så disse træffer beslutninger der 
fremmer vore muligheder for, også i 
fremtiden at kunne udøve jagt i Danmark. 

• Sammen er vi stærkere 

• At der er et sted vi kan stå samlet vedr. Alt 
der har med jagt at gøre. 

• Fellesskaf for Bæredygtig jagt og mindrer 
regulering 

• Kan følge med i fredningstider, kan se 
foreningsmeddelleser, buk top ti,, hvad der 
rører sig vedr lovgivning 

• Det er bladet 

• jagtrelaterede nyheder 

• Det er vigtigt at vi er organiserede således 
at vi kan tale med vægt overfor grupper 
som er imod jagt. 

• altid sidste nyt inden for jagten 

• Flere jægere samlet et sted, så vi kan tale 
med en stemme 

• Møde andre jæger, samt adgang til 
skydebane. 

• Danmarks Jægerforbund formidler 
jægernes interesse og gør det bedste for at 
vi får en fornuftig jagtform i danmark , så 
jægere og ikke jægere kan nyde naturen 
sammen. 

• Vi blev jo sammenlagt i sin tid 

• Sikre næste generations muligheder for at 
gå på jagt. Både gennem bæredygtig 
vildtforvaltning, samt social accept. 

• Forsikring, og at have en fælles ståsted 

• fin fin hjælp telefonisk vedrørende 
tobaksrygning i klublokalet i den lokale klub 

• Det er at de snart kan fin ud af det i 
formand post/ ledelse. for elles må jeg jo 
meld mig ud som andre gør. 

• At jeg er jæger, og der skal være mulighed 
for at få vore synspunkter igennem. 

• Man kan vel ikke være i en jagtforening 
uden ? 

• I håbet om, at man bringe jagtsagen ned på 
jorden hvor jægerne befinder sig, og gøre 
jagten ligeværdig for alle. Sørge for at 
jagttegnsmidler ikke ædes op af andre 
interesse grupper. 

• Kæmpe for at Jægere anses som en vigtig 
og naturlig del af samfundet. Ikke en dyr 
hobby/sport hvor det er størrelse og 
mængde der afgør om man er dygtig 
“jæger”. 

• Bladet Jæger. 

• Bladet 

• Flugtskydning 

• Et informativt og lærerigt fællesskab for 
jægere med et forbund der vil kæmpe 
politisk for naturen og retten til at gå på 
jagt. . 

• Forsikring når du er på jagt 

• Information omkring jagt 

• Jagt bladet 

• Jæger bladet 

• Det gik nærmest af sig selv, da jeg fik 
jagttegn. 

• Forsikring, bevare mange vildtarter overfor 
myndighederne 

• Den enkelte jagtforening 

• Jagtforsikring 

• for at følge med i hvad der sker 

• Bladet Jæger 

• FAGLIG organisation for jagt og skydning. 

• Info 

• Information 
Samt nye oplevelser og venner 

• Jeg er medlem da jeg synes det er vigtigt 
at vi som jægere har en fælles organisation 
der varetager vores interesse. 
Dette fordi der fra anden side rettes kritik 
og skepsis omkring jagtens berettigelse og 
at der derfor forsøges at indskrænke vores 
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jagtmuligheder.  
 
Derudover er jeg medlem da der tilbydes 
interessante  aktiviteter indenfor 
hundearbejde og/eller vildtpleje. 

• At blive opdateret om nyheder inden for 
jagten. 

• Fællesskab 

• Fællesskab, oplysning og sikring 

• Styrkelse af jagten 

• At man som organisation har langt større 
mulighed for at formidle et budskab både 
internt, til ikke-jægere samt politisk, for at 
opnå forståelse og billigelse af det 
demokratisk sikrede privilegie jagt er. 

• Mest mulig jagt 

• Interesseorganisation 

• Fællesskabet 

• Kontakt til andre med samme lidenskab. 

• Fællesskab og støtte det arbejde 
jægerforbundet gør for jagt og jæger 

• At jeg har en forening der varetager mine 
interesser så de kan bestå, men også følge 
den udvikling der altid vil være i et 
samfund (på godt og ondt... ;-) ) 

• jagtbladet, jeg er 73 år, og syg. 

• Bevarelse og udvidelse af jagten i Danmark 

• Jeg sikrer mig nyheder vedrørende jagt og -
lovgivning herom. Der ydes et stort politisk 
og forskningsmæssigt arbejde for sikring af 
jagten i Danmark. 

• Ved ikke lige nu 

• At der er nogen, der taler jagtens sag og 
imødegår de myter, der opstår om jagt og 
jægere. 

• Den lokale jagtforening hører under DJ - 
som sådan er jeg tvunget medlem af DJ 

• Jagtartikler. Lokalt medlemskab. 

• At få information om hvad der rører sig om 
jagt. 

• Jeg troede at DJ ville blive bedre til at 
forbedre jagten i Danmark, men desværre. 
En udmeldelse er på vej 

• Der er ikke rigtigt noget godt argument. 

• Det skal man vel være, når man har 
jagttegn?? 

• At støtte den politiske indflydelse. Både 
nationalt og internationalt. 

• For at blive medlem i lokal forening 

• For at kunne have fællesskabet i den lokale 
jagtforening 

• Jeg bruger både hjemmesiden og magasinet 
til at holde mig opdateret og lærer noget 
nyt. 

• Det er vigtigt for mig at have et 
Jægerforbund der varetager alle jægeres 
interesser, men især den almenejægers 
interesse. Forbundet er desværre på vej i 
en retning, hvor den lille mands ret til jagt 
bliver tilsidesat for de store jordbesidere. 

• Inspirerende læsning af jagtmagasinet, 
nyheder pg fællesskabet i lokal 
jagtforening 

• Foir at kunne følge med i de hyppige 
ændringer og nyheder på jagtområdet. 

• Sammen står vi stærkest, når vi skal 
forhandle om samfundets brug af naturen 
og dens ressourcer 

• Dj arbejder godt for de jagtlige 
interesseområder - tager debatten og 
drøftelserne politisk hvilket der er stor brug 
for ift. de mange interesseorganisationer 
som er noget ensporet. 

• Det var for mig helt naturligt at blive 
medlem af DJ efter jeg tog jagttegn, på 
samme måde som jeg har været medlem af 
Danmarks Sporsfiskerforbund i de seneste 
38 år. Man skal værne om sin interesse og 
det gøres bedst gennem foreninger og 
landsdækkende forbund. 

• Meldte mig da den politiske kurs blev 
fastsat uden min indflydelse.  
Hvis jeg skulle have været medlem fortsat 
skulle man arbejde meget mere politisk, 
bruge elementer som at opfordre til ikke at 
skyde måger, skarv og andet skadevoldende 
vildt hvis ikke man får sin vilje. Samtidig er 
det forkasteligt at det er strandjægerne 
der taber igen og igen ved den hjernedøde 
fredning af havlit f. Eks. 

• At understøtte vores fælles interesse og 
sikre jagten i fremtiden 

• Sammen står vi stærkest - der skal findes 
fælles målsætning, som alle kan se sig selv 
i 

• Hurtigt oplysning 
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• Den varetager jagtlige spørgsmål over for 
politikerne og står for en saglig 
argumentation som bygger på fakta og 
kendsgerninger - frem for følelser. 
Magasinet Jæger 

• Information. 

• Der er faktisk ikke et "Vigtigt" argument. 
Som jeg ser det gør DJ ikke noget for mig 
og jeg føler at DJ ikke tilgodeser den 
mand/kvinde der blot vil på Jagt nogle 
gange om året. Diskutionen omkring 
hjortevildt er da helt i skoven og gør bla. at 
jeg ikke har brug for DJ. 

• Det fulgte med da jeg meldte mig ind i 
skyde klubben 

• Foreningsliv 

• Arbejdet for fælles interesser 

• at bevare og udvikle jagten i DK. 

• Praktiske årsager 

• Sober og seriøs politisk indflydelse 

• Jægerforbundet varetager mine interesser i 
jagtlig henseende og forener et fagligt 
fællesskab. 

• Sammen burde vi være stærke? 

• Vise opbakning til en interesseorganisation 
der varetager jagt interesser 

• Det er vigtigt med en organisation der 
varetager mine interesser 

• Jeg er jæger og ønsker indflydelse 

• Fællesskabet i lokalforeningen 

• Sammen er vi stærkere 

• Bladet 

• har altid fulgt med i udviklingen af jagt og 
våben 

• Nødvendig tvang for deltagelse i 
jagtforening og skydebaner. 

• Faglig indsigt 

• Min lokale forening 

• Håber i vil arbejde for at  mere jagt og 
mindre regulering 

• Jeg deltager i aktiviteter der kræver at 
man er medlem af Danmarks Jægerforbund 

• at stå sammen som en stemme 

• Fællesskabet 

• Min repræsentant for min store passion 

• Stå sammen som jæger i en gruppe og være 
stærkest mulig 

• Sammenhold 

• Eller kan jeg ikke være lokal medlem, 
mellemskab af DJ er alt alt for dyrt ( 
pensionist 6750 kr pr mdr før skat ) 

• At give mere jagt tilbage til jægerne. 
At DJ kommer op på lige fod med andre 
grønne naturinstitutioner, altså får lige så 
stor indflydelse på det politiske arbejde på 
Christiansborg hvor beslutningstagerne 
sidder 

• Holdt trit med udviklingen i jagten som 
helhed og gode råd og tips 

• Fællesskab 

• oreintering om regler og love. 

• Fællesskab 

• Magasinet - og håbet om en effektiv 
interessevaretagelse overfor Christiansborg 

• At dansk jagt har en politisk stemme. 

• Det ved jeg faktisk ikke 

• når man går på jagt synes jeg man bør 
være det. 

• Sammenhold til påvirkning af politisk 
tåbelige beslutninger. (Ikke politisk forbund 
) 
Mulighed for dygtiggørelse inden for alt 
jagtrelateret. 

• Forsikring, info i form af medlemsblade 

• At blive informeret bredt om jagt vildt og 
natur. 

• At der også vil være jagt for alm. jæger 
(Pensionister)  og der bliver en senior Rabat 
så man ikke skal være  født før 1949 men at 
det følger pensionsalderen. 

• Fordi vi som jægere SKAL have et fælles 
organ, til at navigere og agere for jagtens 
sag i DK. 

• Den viden jeg får igennem jagtbladet, er 
interesant læsning. 

• At jagtens interesser bliver bliver hævdet i 
politiske forum + Jagtbladet 

• Lokale jagtforening 
Jægeren 
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• Fordi det skal man være for st være 
medlem af den jagtforening jeg er i 

• At vi sørger for mest muligt jagt og natur, 
men at der samtidig med, at medlemmerne 
får en støre indflydelse, i DJ 

• Fordi mange gir styrke 

• jagtforening      jagtbladet 

• Jagt info 

• fælleskabet  ! 

• Lokalforeningen 
Et godt medlemsblad 

• Faglighed bla via "jæger" og evnt. 
bistand/rådgivning med hensyn til 
myndigheder. 

• Ønske om info om aktuelle emner 

• Jæger (medlemsblad) og hjemmesiden incl. 
medlemsnettet 

• I fællesskab er vi stærkest. Mulighed for 
indflydelse. 

• jeg er medlem af en veletableret 
organisation, som varetager rigtig manges 
interesse, inden for jagt og natur pleje 

• At der laves god  grund arbejde og 
fællesskabet i lokal forening 

• Oplysninger om hvad der rører sig. 

• Medlem af en jagtforening 

• Jo flere - jo større stemme 

• Forsikring 

• Fællesskab 

• Lokalforeningen som sikre mig adgang til 
jagt 

• Feltskydninger og medlemsbladet 

• Sammenhold 

• At jægerne står sammen 

• Vi står sammen så vi ikke mester mere jage 
en vi har gjort 

• Hør  på medlemmer 

• Jagtbladet Jæger. 
Fællesskab/ opbakning 

• At DJ varetager den helt almindelige jæger 
og ikke de store godsjagter. 

• At modtage bladet og holde mig orrienteret  
om vildt  
og naturpleje 

• Hvem ellers? 

• At støtte om om påvirkning i 
vildtforvaltningsrådet og politisk - som 
minoritetsgruppe skal vi i fællesskab kunne 
give modspil. 

• At bidrage til faglighed i det politiske 
arbejde. Til gensidig forståelse med vores 
omgivelser. Jægerne skal være ordentlige 
og respekterede i Danmark. 

• Der er efterhånden ingen gode argumenter 
længere. Jeg er kun interesseret i hagljagt 
og år efter år bliver riffeljagten prioriteret 
over hagljagteb 

• Faglig opdatering 
Politisk arbejde 

• At DJ stadig har fingeren på pulsen, så de 
ved hvad der sker på gulvet i de lokale 
foreninger og på den måde kunne støtte og 
være vidende i fremtidens jagt i Danmark 

• Vi må forsøge ikke blive tromlet ned af 
fredningsforeninger 

• At alle jægere opfører sig anstændigt. At 
DJ har stor fokus på dette, ellers kan det 
være lige meget med, at være medlem. 

• Fælles fodslag for at tale jagtens sag, og 
have en god modvægt til jagtens 
modstandere som feks DOF og Dansk natur 
fredning 

• At jeg er aktiv jæger og har været det 
meget længe, og derfor vil bidrage til 
fællesskabet 

• At være talerør for os jæger! 
At beskytte vores interesse for jagt, vildtet 
og naturen. 

• At få en saglig stemme i debatten 

• Pligtig fordi jeg er instruktør 

• Lokal foreningen 

• Jægernes største håb for at bevare jagt i 
danmark 

• At jægerne bør stå samlet og være 
organiseret i én organisation. 
Succeskriteriet for DJ og dermed 
argumentet for mit medlemskab for mig er, 
hvorvidt DJ fungerer tilstrækkelig effektivt 
og professionelt som interessevaretagende 
organisation for jagten og jægere lands- og 
lokalpolitisk og i EU, men også på 
individuelt serviceringsniveau for den 
enkelte jæger med   ydelserkategorier 
specifikt tilpasset jægerinteresser . 
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• At man har en forening der varetager 
jægernes interesser 

• for at holde mig orienteret om lovgivning 
og fredninger mm. 

• Vi står stærkest sammen 

• Nødvendigt for en jæger 

• At jeg går på jagt 

• Min/vores egen jagtforening HAJF.DK 

• Jamen det er man jo når man er jæger, 
med mindre man anskuer verdenen ud fra 
sin navle mvh Kaj Jensen 

• Der findes p.t. intet bedre alternativ. 

• Det er jægernes mest troværdige stemme 

• Jagt fald skydning 

• Medlemsbladet 

• DJ er min eneste forsvarer, af mine 
muligheder for at jage. 

• at mit forbund kan sikre at der også er jagt 
fremover 

• Jeg er jæger og medlem af en jagtforening. 

• Faglig orientering i 'Jæger'. 

• For at kunne være medlem af lokal 
jagtforening 

• Mangel på bedre alternativer. 

• Lokal jagtforening - adgang til 
flugtskydebane. 
Generel interessevaretagelse. 

• Det skulle ikke være fordi jeg er med i en 
jagtforeninger som er med i dj 

• Adgang til kurser samt skydninger 

• Hvert medlem tæller. Det er vigtigt med 
mange medlemmer for at stå stærkt 
politisk. 

• At der ikke bliver pålagt den menige jæger 
en masse krav og regler hele tiden eller i 
fremtiden flere! Der er konstant nye/flere 
regler at skulle tage hensyn til! Bl.a. 
arealkrav, ændrede jagtriffel, 
besværliggørelse af f.eks regulering af 
mårhund og tilbehør hertil! DET ER AT 
SPÆNDE BEN FOR DEN DANSKE NATUR!! 

• Jeg er jæger !!! 

• Bladet jæger 

• Jeg regner med I varetager mine jagtlige 
interesser 

• Fælles interesse 

• at blive orienteret om nye regler og 
anbefalinger 

• Finder det nødvendigt at jægere optræder i 
samlet flok som medlem af Danmarks 
Jægerforbund. Noget andet er så, at jeg på 
ingen måde er begejstret ved eller stolt 
over mange af de personer som opfatter sig 
selv som jægere, eks. mange af de 
personer som figurerer med dumheder på 
facebook - "alle os der går på jagt" 

• Det politiske arbejde 

• Pt har jeg ikke noget argument da i er ved 
at ødelægge den frie jagt som jeg har råd 
til. 

• Min locale jagtforening, og de muligheder 
den byder social, jagtfagligt, og 
jagtmæssigt. Var den der ikke, var jeg ikke 
medlem af DJ. 

• Tror/troede det var noget man skulle være 

• opbakning til jagten i Danmark 

• At jeg er aktiv jæger. 

• Muligheden for at deltage på hundeprøver 

• Jagtbladet 

• Tænker det er et krav når man er jæger 

• Lokal jagtforening med billig jagt og nogle 
artikler i bladet 

• Forsikring, medlem af jagtforening 

• det sociale i lokalafd 

• Sammenhold 

• For at støtte jagten. 

• nok noget med at i gør hvad i kan for at vi 
må gå på jagt og at holde styr på regler 
osv. feks. at i kæmper for knivloven osv. 

• At være en del af en organisation, der 
søger indflydelse på vilkår for jagt 

• Oplysning 

• Varetager jægernes interesser 

• Fordi jeg forventede at man kæmpede for 
den frie jagt, og for den trods alt største 
gruppe jægere, men nej. 

• At varetage jægerens interesser 

• Politisk indflydelse/lobbyarbejde i 
vildtforvaltningsrådet og andre relevante 
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steder, for bevaring og udvidelse af jagten i 
Danmark, både hvad angår tider og arter. 

• Bliver pludselig i tvivl 

• Elsker jagt, naturen og fællesskabet 

• Mit jagttegn og tilhørende forsikring 

• ved ikke 

• Jeg er jæger og nyder det når det nye blad 
kommer. Og på sigt forsikring af min 
jagthund. 

• Samle jægerne i en organisation 

• Informationer og viden om jagt. 
sammenholdet i jagtforeninger 

• Mest muligt jagt og natur plus fagligheden.. 
at ansatte i DJ støtter denne tematik og 
ikke har deres egen lomme filosofi... Feks 
som at være modstandere af havlautomater 
eller udtrykke man vil sælge jagten på 
edderfugle da man mener de er for 
presset..  
At der ligges et større naturarbejde for 
vores jagt og vildt på vandet på lige fod 
med alt det arbejde der gøres på land 

• APP'EN, Jæger, sammen skulle vi gerne stå 
stærkere 

• For at holde mig ajour 

• kan komme på skydebane 

• For at støtte den lokale afdeling . Mener at 
jo flere medlemmer vi er jo bedre står 
jægerne . 

• Fællesskab og gode kurser(mangler)  
Ikke så meget fokus på de store godsejer 
mere fokus på den alm.jæger og dennes 
jagt 

• Et krav for at kunne være med i en 
jagtforening,. 
 
I forhold til kommende spørgsmål, synes jeg 
ikke mit svar er korrekt uanset udfald. Skal 
man være med i en jagtforening, ja så ville 
jeg anbefale at være med i DJ, men ellers 
ikke. 

• Aktiv jæger, og medlem i jagtforeninger, 
med mulighed for at komme på jagt 

• Kommer med vigtig viden. 

• At sammen står vi stærkere 

• En samlet platform. 

• Jagt bladet 

• Kurser og information 

• Uddannelse 

• Varetage den lille mands jagt og hans 
muligheder for at udøve den 

• Kæmper mere politisk for at vi får så meget 
jagttid som muligt. Duer, hare, kronvildt, 
bramgæs 

• At organisationen varetager jægerens 
interesser på det politiske plan og i 
organisationer og forvaltninger. 

• Droppe arealbegrænsningen på vildt! 

• Information 

• Adgang til kurser og skydebaner 

• Mere jagt, mindre regulering ingen 
arealkrav 

• Information 

• at der stadigvæk er jagt i fremtiden 

• Tvang for at være medlem af lokal 
jagtforening 

• At have en organisation der varetager 
jagtens interesser 

• Jeg kan holde min viden relevant og 
opdateret, og samtidig giver jeg min 
stemme til det DJs politiske indflydelse. 

• Magasinet, kan godt lide at få et blad, hvor 
man kan følge lidt med i hvad der sker. Og 
at det bliver i papirform og ikke ender som 
et digitalt abonnement. 

• Fællesskab og jagtlig orientering 

• Samarbejde, viden og udvikling indenfor 
jagt, natur og dyr. 

• At det overhoved kan lade sig gøre at gå på 
jagt i fremtiden... 

• Som jæger bør man være medlem af 
organisationen 

• Jeg kan ikke deltage i min jagtforening 
uden medlemskab ved DJ 

• Fællesskab. 

• Forhandling i VFR 

• man er nærmest tvunget hvis man vil 
deltage i noget eller være medlem af en 
lokal forening 

• At kunne deltage i hundetræning og 
regulering via klubben 

• Tradition mellem far og søn 
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• DJs politiske indflydelse 

• Jeg mener at det er vigtigt at der er en 
sammenslutning af jægere i Danmark, 
således at vi står stærkere, når der skal 
debatteres natur, våbenlovgivning mm. 

• Ellers kan jeg ikke være medlem af den 
jagtforening jeg har det meste af min jagt 
igennem 

• Det er den eneste måde vi som jægere kan 
få en betydende og målrettet stemme i 
forhold til politikkere, naturforvaltning etc. 

• Faglighed 

• Jo flere vi er des stærkere står vi overfor 
alle dem som bor i byen og ikke har et par 
gummistøvler og som er jagtmodstandere. 

• En forening der arbejder for gode vilkår for 
natur og jagt i Danmark. 

• Håbet om at DJ vil arbejde for den " lille", 
jæger.. Men har bevist, gang på gang, at 
man laver en studehandel, så der bliver 
færre jagtbart vildt  og voldsomt 
indskrænket jagttider, men de store 
jagtvæsner, har fået deres opdrætte 
skydsvildt på 1 pladsen.. Man har fra DJ 
side solgt ud af den grundlovs sikkert 
egendomsret  mht areal begrænsninger 

• Fællesskab og politisk indflydelse 

• Almen oplysning omkring jagt m.m. 

• Super blad 

• jeg er jæger og meget interesseret i natur 
og miljø 

• Ringsted Jagtforening 

• Mulighed for kurser afholdt lokalt, 
inspiration og faglighed - ikke mindst qua 
magasinet 

• Fællesskabet 

• Medlem af fælleskab/forening giver adgang 
til relevant viden og muligheder for kurser 
m.m relateret til min jagtinteresse. 

• Det er vigtig at være medlem 

• foreningsarbejde 

• Fællesskab 

• Jeg er jæger 

• Politisk aktiv 

• Demokratisk indflydelse 

• ved ikke 

• Varetagelse af interesse i samarbejde med 
andre organisationer 

• Der er brug for én samlet jagtorganisation i 
Danmark - når jægerne slås med hinanden, 
i stedet for at kæmpe for jagten, så står vi 
svagt 

• Hvis man vil bevar jagten i danmark er man 
nødt til at stå sammen.... 

• Interesseorganisation 

• Det skal jeg for at gå på jagt 

• Sammenhold blandt jægere 

• God rådgivning 

• Jagtfeltskydning, og mener det er vigtigt at 
stå sammen med andre jægere når der skal 
forhandles om jagt i DK 

• For at få bladet 

• jægerblad samt påvirke at jagten ikke 
bliver indskrænket 

• indformationer 

• Det har jeg altid været 

• Skydetrænings mulighed 

• At ka læse jæger. 

• For at sikre jægerne i forhold til det 
omgivende samfund. 
For at sikre jagten og en fornuftig 
våbenlovgivning, på alle niveauer, for alle 
jægere i DK. 

• Spændende  læsning 

• Så jeg kan gå på jagt og få jagtbladet  

• Troede det var nødvendigt for at få 
jagttegn 

• For at være medlem af en lokal 
jagtforening 

• Information 

• Jeg støtter at alle kan få mulighed for at gå 
på jagt 

• Forsikring 

• Tradition 
Har reelt ikke behov for det 

• Forsikring 

• at bevare jagten i Danmark 

• Jagtfællesskabet i jagtforeningerne. 

• Sammenhold 
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• Forsikret ifm jagt  
Og det er man jo 

• Kun medlem PGA.lokal foreningen 

• DJ skal være meget mere fremme i skoene 
mht. politisk og meningsdannelse. 
Vi er i direkte opposition med andre 
organisationer (DOF og DN) som ikke har 
nogen interesse i en “fair” kamp. 

• at blive bredt orienteret om jagt og natur 

• Jægeren,skydebane 

• Faglighed , oplysning 

• Jeg har altid været glad for DJ og har 
været med fra starten. Er æresmedlem og 
aktiv i flere bestyrelser på 28. år. 

• Oplysning og indflydelse 

• Den gode information fra DJ - Jæger og 
app'en. 

• få fjernet det venne klapperi der 
ødelægger mange debatter, eks 
hjortedebatten 

• For at have adgang til billig jagt vis lokal 
forening 

• Der er mange gode artikler jagthistorier 
med mere 

• Jagten 
Politik 

• Støtter gerne op om en 
interesseorganisation der flugter med mine 
interesser. 

• Den lokale jagtforening 

• info 

• Deltagelse i forbundsmesterskaberne i 
jagthorn 

• styrket fællesskab 

• Politisk indflydelse. 

• Jeg er medlem af DJ fordi det er den 
jagtorganisation der findes. MEN, jeg er 
ikke imponeret over udviklingen og 
afviklingen af jagttider i Danmark. Ringduer 
f. eks: har DJ overhovedet nogen 
indflydelse ? Hvad skete der lige der ? man 
ulejligede sig ikke engang med at spørge 
jægerne. 

• Det politiske arbejde for bevarelse af 
jagten i danmark 

• talerør til politikkerne og for 
jagtensfremtid 

• Jeg går på jagt og ønsker at bakke op og 
holde mig orienteret 

• Jeg er jæger  

• Lokalforeningen og skydebaner 

• Jeg er Jæger 

• Stærkt fællesskab for jagt og jægere. 

• Tradition 

• Fællesskabet 
Og info 

• Godt arbejde for medlemmerne. 

• Politisk modvægt til de organisationer der 
modarbejder jagt :) 

• Lokalforeningen 

• En del af hele pakken, forsikring. 

• At bevare jagten i Danmark, hvor alle 
uanset indkomst kan komme på jagt! 

• En organisation der sikrer at jagten er 
repræsenteret i samfundet 

• Magasinet JÆGER 

• Sammenhold 

• At i er for os og støtter om den lille jæger 
og ikke de store jagt konsortier 

• Interesse  for jagt oplevelser 
bekendtskaber information 

• At jægerne bliver hørt politisk. 

• At støtte vore rettigheder som jægere i 
Danmark/Europa 

• Interessefællesskab og løbende 
kompetenceudvikling 

• Vil gerne støtte DJs arbejde for natur og 
jagt. 

• Bladet jæger og politisk indflydelse 

• for at stå stærk på jagt og natur i dk 

• mange nye oplysninger 

• Forsikrings dækning ifm flugtskydning.. og 
adgang til de fleste skydebaner 

• at de varetaget ordenlige forhold for de 
almindelig folk og ikke dem med penge.. 

• At jægerne har en stemme 
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• Det politiske arbejde både indenfor jagt og 
våben lovgivningen. 

• Bladet 

• Let adgang til information (nye jagttider, 
best practice etc) 

• At have en forening, som står for 
ordentlighed og jagt. 

• Jagt forening 

• Jeg er jæger 

• Rådgivning, kurser samt skydebaner 

• At nævne kun ét vigtigt argument er svært, 
der er mange gode argumenter for at være 
medlem af DJ. Men, det allervigtigste er at 
vi kan fastholde momentum rent 
jagtpolitisk. Som en fast og super aktiv 
medspiller i VFR, kan vi bevare og udbygge 
samarbejdet med de øvrige grønne 
organisationer og ret fagligt indgå i de 
vigtige forhandlinger med jagtens ministre. 
Uden dette og med en stærk jagtfaglig 
organisation i ryggen, vil vi over tid, kunne 
se en reducering af den jagttid som vi 
kender det idag. Så med viden, faglighed 
og stærke forhandlere med et solidt 
bagland i ryggen, samt vores super dygtige 
medarbejdere i Jagtens Hus er fremtiden 
for jagten optimeret. 

• Opdateret viden om udviklingen og 
samarbejdet med andre grønne 
organisationer 

• Ensartede jagt i held landet, dvs tilpasset 
jagt efter dyre mængde mm.. 

• Min forening 

• Holde mig orienteret og opdateret. 

• Politisk 

• Et godt magasin. Og håbet om at vi kan stå 
sammen  om  forsat at kunne drive jagt 
fremover, med jægerforbundets hjælp.... 
Godt arbejde.  

• At man er nød til at støtte jagten rent 
politisk for at sikre de vilkår vi har 

• interesse 

• oprettelse af naturområder 

• Ved ikke 

• At der arbejdes for at beholde den frie jagt 
i dk. 

• Samlingspunkt og erfaringsudvikling. 

• Støtte den organisation, der repræsenterer 
mine jagt interesser 

• PÅ grund af jagt 

• Fordi jeg er jæger og vil støtte mit lokale 
jagtforening 

• At være medlem af en forbund som 
varetager mine interesser for jagt 

• Organisation og forsikring. 

• Det kan jeg snart ikke selv finde ud af! I gør 
alt det forkerte på hjorte området og 
antallet af jagtbare arter 

• Ærlighed 

• DJ arbejder godt og seriøst for mest mulig 
jagt og natur 

• Forsikring, bladet Jæger og rådgivning 

• ingen alternativ. Det er alt for 
demokratisk. Der er rigtig dårlig omdømme 
om lokumsaftaler. Selv skribenterne på 
lokalsiderne tjener kasse på at skrive om 
noget ligegyldigt. bladet Jæger er en 
reklame. Kom nu ind i kampen om få nogle 
lærerige artikler ind. hvordan skal ny 
jægere fanges af det ? 

• Forsikring på skydebane 

• Blad, forsikring, og at støtte op om jagten i 
DK - i varetager vores interesser :-) 

• Har adgang til et netværk, som giver mig 
mulighed for at hente nødvendig viden. 

• Jæger, sammenhold og solidaritet 

• Jægerforbund et gør et stort arbejde for 
deres medlemmer. 

• FOR AT VÆRE MEDLEM I EN FORENING 

• Er medlem for at kan deltage i forskellige 
arrangementer. 
DJ gør ikke nok for at fremme jagten i 
Danmark. 

• Organisationen varetager mine interesser 
inden for jagt, og sikre os imod NGOer som 
er meget antijagt orienteret samt tåbelige 
politiske indslag som vil begrænse og skade 
jagten 

• Lokalforening 

• Sammen er vi stærkere 

• ??? 

• Interesse for naturen 
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• Nok jagtbladet. Da jeg ikke går så meget på 
jagt mere!. 

• Nyheder, oplysninger, gode artikler. 

• blad og app. Ikke imponeret over syn på og 
dialog med landbrug. 

• information 

• vi står stærkere når mange er sammen, 
enkeltvis er vi ligegyldige 

• Skydeklubben 

• Saglighed. Fællesskab. Arbejdet med at 
være en del af de organisationer som er 
imod jagten. Komme med saglig 
argumenter imod jagtmodstanderne. 

• Forsikring og lokal forening 

• De lokale forretninger betyder meget for 
sammenhængskraften blandt Jægere. 
Skydeaktiviteter betyder også meget for 
venskaber og interesse... 

• at jeg har en form for samhørighed  
at mit kontingent bliver brugt til gavn for 
natur og dyreliv 
at jagtforeninger får støtte Juridisk til 
opgaver på foreningsbasis. 
Hunde arbejde og oplysning om samme 

• Den brede vifte af emner som jeg får 
indsigt i gennem DJ. Hvis jeg bare var mig 
selv og tre jagtkammerater, ville vi jo bare 
leve i vores egen lille verden 

• Bladet og jæger app. 
Være en del af fællesskabet. 

• Det er absolut den lokale jagtforening. Det 
er disse foreninger "der driver værket"  Det 
engagement og lyst til at gøre noget for 
andre er det vigtigste af alt. DJ skal i min 
optik være endnu mere politisk . . .  sikre 
de overordnede rammer. Sikre vores 
fortsatte ret til at udøve vores livsstil. 

• Flugtskydning 

• At det er Danmarks Jægerforbund der 
sidder med ved forhandlingsbordet. 

• Tidsskriftet Jæger + interesse varetagelse. 

• Fordi jeg ellers ikke kan være medlem i 
den lokale jagtforening, som er langt mere 
vigtigt end DJ. Det er der tingene sker ikke 
i DJ 

• At Danmarks jæger taler med én stemme 
gennem DJ ifht jagtpolitik og jagttider 
generelt. 
 Men der er også andre faktorer! 

• magasinet jagt 

• Dette kan jeg ikke besvare. 
Jeg er æresmedlem 

• varetager mine interesser 
Med medlemsskab er jeg med til at bevare 
jagten i DK 

• Interessefællesskab 

• Jagtforeningen er et godt sted at tage 
jagttegn. Og muligheden for, via kurser og 
foredrag, at blive en bedre jæger og 
skytte. 

• Fællesskab, interesser, hundetræning, 
hundearbejde 

• Fællesskab og rådgivning 

• Muligheden for at påvirke lovgivningen 
gennem Vildtforvaltningsrådet 

• Min jagtforening er medlem 

• Leder, og overvejer at melde mig ud. 

• Sikre en bæredygtig jagt, så jagten i DK 
fortsat kan ske med opbakning fra den 
bredebefolkning. 

• At i kæmper for at bibeholder så meget 
jagt som muligt. Og at der er mange 
skydebaner vor man kan træne. 

• At Danmarks Jægerforbund , bruger megen 
tid på at 
beholde den dejlige bestand af vildt som vi 
har. 
 
Det ville også være godt hvis man brugte 
mere tid 
unge mennesker , der vil være jægere, da 
yngste 
generation af jægere i dag kun nedlægger 
klovbærende 
vildt med opsats. 

• En fælles forening 

• Bevar strand og havjagt 

• Det er jo desværre mere eller mindre tvang 
for at kunne være i en hel del 
jagtforeninger, da disse desværre ikke er 
uafhængige. 
DJ har jo på den måde et lille ben at gnave 
af...... 

• Synes generelt forening gør meget for at 
fremme jagten og samtidig tage hånd om 
naturen 

• Hvis ikke jægerne står sammen har vi ingen 
indflydelse på jagtens kår i Danmark 
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• Plejning af jagt interesser som vildt 
plejning og beskyttelse af natur.  
Dette naturligvis på politisk plan. Både i 
indland og udland. 

• Et forbund som er der for jægernes 
interesser 

• At være medlem i en samlende forening 

• Medlemskab kræves for at deltage i visse 
skydninger 

• Medlem af skydeforening 

• Forsikringen. 

• Der er et behov for, at en samlet 
organisation arbejder for at bevare jagten i 
Danmark. Samtidig er det nødvændigt at 
jagten bevares på en fornuftigt måde 
baseret på reel data om bestande osv. 

• det er at foreninger bliver hørt og ikke 
bliver fremstillet til kun at skaffe frivilligt 
arbejdskraft,det høre vi alfor tit til de 
store møder når vi samles. 

• Indflydelse på de beslutninger, der bliver 
taget på jagtens vegne. 

• interesse fællesskab 

• Medlemsbladet 

• Jeg vil gerne gå på jagt. Udløser var min 
svigerfar. 

• Nyheder. 

• En god og overskuelig måde at holde mig 
opdateret på - og vigtigt at have så stor en 
forening som muligt, for at kunne opnå så 
stor indflydelse som muligt. 

• Jægertradition og respekt for jsgt 

• Fællesskabet 

• Støtter en vigtig organisation 

• Sammenhold 
Mugligheder 
Fælles interesser 

• Information 

• For at stå sammen som jæger 

• Ærlighed i hovedbestyrelsen og formand 

• Sammenhold i forhold til grønne råd og ikke 
jæger 

• Ved ikke 

• Viden og inspiration og jagtrelaterede 
emner 

• For at flest står sammen 

• Jagt 

• Vi skal holde sammen om jagt i DK 

• For at varetage mine interesser for jagt 

• SERIØS FORENING. OG JA DET SKAL DA 
VÆRE LIDT TOPSTYRET MED ALLE DE 
ARGUMENTER OG FORSKELLIGHEDER SOM 
JÆGERE BESIDDER. 

• Godt læsestof i medlemsbladet som holder 
mig opdateret 
Om hvad som rører sig 

• gammel vane som begyndte i 1957 

• Fællesskab  
Juridisk bistand 
Relevante kurser 
Naturpleje 

• medlemsbladet og kontakt til 
myndighederne 

• - 

• Det er godt at være integreret i et jagt 
fællesskab. 
Forsikring. 

• Støtte politisk arbejde og udvikling af jagt i 
danmarkog medlemskab af lokal forening 

• Så vi stadig kan gå på jagt i Danmark  

• For at deltage på skydebaner 

• Ellers er man udenfor nogle aktiviter og 
information. Arbejder selv meget i lokal 
jægerråd 

• Foreningen 

• At de kan hjælpe med en politisk dagsorden 

• Kun for at støtte den lille lokale 
jagtforening 

• at det er nemmer og få lov til at komme på 
skydebanen. 

• Det er den bedste mulighed for (bla 
juridisk) indflydelse som jæger 

• For at kunne være medlem af min lokale 
jagtforening 

• Jeg blev meldt ind da jeg løste jagttegn 
første gang.  
Overvejer at melde mig ud så længe DJ 
varetager de store jordbesidderes 
interesser mere end den danske jagt 
generelt 

• at jeg går på jagt 
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• bladet jæger samt det politiske arbejde, 
ellers bliver vi rendt over af caffe latte 
folkene. 

• At forbundet varetager jægernes interesser 
og ikke bliver for politisk ! 
Desuden ville det være godt hvis dj gik 
mere aggressivt til værks over for pac og de 
lange ventetider - havde pac været et 
privat firma var de for længst gået 
konkurs.. 

• Som jæger skal man være medlem af DJ.  
Jægerbladet er yderst vigtigt.  
At DJ søger for at vi kan dyrke bæredygtig 
jagt. 

• Bladet jæger samt mulighed for at deltage i 
foreningsaktiviter. 

• Sammen er vi stærke og uden fællesskab 
taber vi mod DOF ol., vi skal lade være 
med at bekæmpe hinandens form for jagt 
uanset hvilken jagtform man er mest 
interesseret i. 

• Medlem i godt 50 år  
med i jægerrådet RKSK 
Med håb om almindelig jagt fortsætter i 
tiden fremover  
med et samarbejde henover kronhjortene 
der er for meget fnidder  
Jægerne er ikke enige om ret meget hvilket 
gør den politiske del bøvlet  
DJ bør have en fond som giver status, om 
enighed 
DJ bør kæmpe for kommunale skove ,som i 
sin tid var foræringer til den lokale 
befolkning ikke bare bliver sat til salg af 
storkommunerne. 

• At man arbejder politisk på at ophævet 
Danmarks naturfredningsforening 
særstilling, så deres uforståelige magt 
bliver afskaffet. Så de kan arbejde på lige 
for som andre. Økonomisk bidrager de ikke, 
de kræver kun. 

• Fælles forening for alle jagtinteresser, 
foreningsmæssigt og i høj grad politisk 
indflydelse, som seriøs og faglig kompetent 
forhandlings organ for alle former for jagt i 
DK 

• Medlemsbladet 

• magasinet jæger 

• At forbundet kæmper for jagt og ikke kun 
for at regulere 

• For jagten i Danmark 

• lokal jagtforening 

• Godt blad 

• Ønsker organisatorisk samarbejde 

• At vi står sammen, alle jægere, på tværs af 
jagtformer, for mest  og bedst mulig jagt. 
Baseret på solid data og fakta, og ikke 
følelser. Gerne på tværs af landegrænser 
(trækvildt) 

• Der er mange ting 

• Politisk arbejde skal støttes 

• "Jæger" og information om vildtpleje incl. 
vildttællinger 

• Har jeg et reelt valg? 

• Uddannelse og kurser 
Fællesskab 

• Juridisk retshjælp 

• Jagttegn / lokalforening / blad 

• udviklingen af jagtforeningen lokalt 

• En bred vifte af de tiltag der bliver udbudt 

• At jeg er medlem af en organisation, hvor 
jeg kan bidrage til, at vi bibeholder den 
god tone jægerne imellem, overfor den 
øvrige befolkning, de øvrige grønne 
organisationer samt det politiske niveau, så 
vi ikke mister terræn og derved mister 
retten til at gå på jagt. 

• Ved ikke 

• Forsikring  
Politiske 

• Sammenhold, jo flere jo bedre. 

• Bladet, da det inspirere. Samtidig laves der 
ting, som I ikke har gjort mig bevidst om 

• Holder mig opdateret på nye tiltag indenfor 
jagtudøvelse 

• fællesskabet i den lokale jagt forening 

• At forbundet indser, at sloganet mest mulig 
jagt og natur ændres til mest mulig natur 
og jagt.  
Hjorte problematikken og udsatte fasaner 
mm viser at der er dem der vil naturen og 
dem der vil fornøje sig, så jeg mener vi om 
nødvendigt må have to forbund for at Få et 
forbund med et større natursyn end det 
jægerforbundet står for i dag. Jeg synes 
det er en fallit erklæring, at så mange 
jægere fortsat går mere efter trofæet en 
for bedst mulig afskydning For at bevare en 
stærk bestand. Stop opdræt og udsætning 
det har ikke noget at gøre med bæredygtig 
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jagt - det er ikke Mest mulig Natur & Jagt  
Tiden er måske inde til at der er to 
forbund. 
De bedste hilsner  
Jørgen skouboe 

• Godt jagtblad og hele tiden at kunne følge 
med på de nye regler og lovgivning. 
Samt jagtforsikringen.m.m. 

• Gode råd om jagt 

• Sammen står vi stærkere 

• grundlag for jagttegnet 

• Det politiske arbejde. Jægernes stemme 
vægte ikke højt nok i forhold til DOF, DN 
mm 

• Kan lide at være med i interesse 
fællesskab. 

• Jeg er kun medlem af DJ fordi det er et 
krav for medlemmer i vores Jagtklub. 

• Det er den grønne organisation der er 
talerør for jagt og jægere i dk 

• Medlem de sidste ca 50-60 år  
Ivrig jæger de sidste 61 år 

• At de arbejder for den danske natur og 
bibeholder dens øko systemer og får slået 
hårdt ned på de individer som ikke tilhøre 
den danske natur.... 

• Jeg er medlem af en jagtforening under DJ 
og støtter på denne måde om et fælles 
fodslag for danske jægere 

• Varetagelsen af danske jægeres interesser 

• Videreuddannelse som jæger. 

• Jeg SKAL være medlem for at være medlem 
af den lokale jagtforening 

• At være en del af en fælles organisation, 
som arbejder for jagten i Danmark. 

• At jeg er med i jagtforeningen. 

• Kurser 

• For at støtte en politisk organisation i det 
grønne råd 

• Orientering vedr. jagt og natur et rigtig 
godt medlemsblad. 

• jagttegn og bladet 

• Jagtbladet tilsendt i papirformat. Nyheder 

• Sammen holdet "vores fagforening" 

• AKTIVITETER - aktiviteter - osv 
Opbakning til DJ politiske arbejde for 
jægersagen generelt 

• Orientering Om nyheder. 

• Et stort forbund har mere indflydelse end 
et lille 

• jeg forventer, at I fagpolitisk varetager 
jægernes interesser og at I hjælper 
jagtforeningerne med juridisk bistand. 

• Jagttegnet 
Forsikring 

• At den "lille" jæger også tilgodeses.  
For eksempel nej til areal krav. 

• Gode oplevelser på foreningsniveau 

• Samlet er vi stærkere i samfundet 

• Jeg ved det faktisk ikke helt. 

• Vi bør få størst mulig vægt i 
vildtforvalterrådet. Dog er DJ alt for 
anonym i den debat. 

• X 

• Sammen står man stærkere. 
 
Fagfolk med den rette viden. 
 
Arbejder for en jagt med den rette ånd. 

• Bladet, og at DJ arbejder for jagten, og 
jægerne. 

• Venskab og hygge 

• Råd og vejledning 

• Fællesskab med ligesindede 

• Jeg er valgt som kasser i en lokalforening 
og er repræsentant i det lokale jægerråd 
og skal derfor være medlem. 

• Viden og nemt info vedr. Jagttider, og 
generalt hvad der rører sig. 

• 1.En samlet samlet stærk 
interesseorganisation der vil have pondus 
til at kunne påvirke jagten og jagtens 
interesser i Danmark 
2. have mulighed for at være medlem af en 
organisations som varetager min interesse 
for natur, og jagt 

• Jagt politik 

• Viktigheden for jaften i Danmark 

• Et krav for at kunne være medlem af den 
lokale jagtforening 
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• At DJ er der 99% for medlemmerne 

• Er det kun fordi jeg ellers ikke kan være 
medlem af min jagtforening. 

• Hunde arbejdet samt strand og havjagt 

• Bladet og interessefælles overfor 
myndigheder mv 

• Information 

• At i deler interessen for alle jægere også 
den lille jæger 

• For at holde mig opdateret om jagt i 
Danmark 

• Medlemsbladet med gode artikler 

• Jagtforsikring og Faglighed (<. 

• Det ved jeg faktisk ikke 

• En samlet forening vil være den stærkeste 
stemme i det store politiske system, og jeg 
mener at man mest kæmper via sin 
demokratiske indflydelse, omend det kan 
virke svært at komme til orde 

• Medlems bladet med tillæg 

• At jeg får jæger bladet 

• Sammenholdet, klubberne, og at der en 
ordination der står bag foreningerne. 

• at vi står sammen i samlet flok, der er vi 
stærkest. 

• Jeg ville nødig være foruden jeg glæder 
mig hver gang bladet kommer og at følge 
med i hvad der sker et rigtig godt blad 

• Medlemskabet er automatisk når jeg er 
medlem af min lokale jagtforening. 

• At forbundet kæmper for en human tilgang 
til det at være jæger 

• Forekommer helt naturligt, - at jeg så ikke 
gør brug af de manglende muligheder heller 
ikke i den lokale jagtforening er så en helt 
anden sag, men det er jo selvvalgt, og 
skyldes, at jeg ikke er en særlig aktiv 
jæger. 
Jeg sætter meget stor pris på magasinet 
Jæger og de nyhedsmail jeg jævnligt 
modtager. 

• Hundeprøverne. 

• Den back up og ajourføring man har ved at 
være medlem. 

• Bladet og foreninger 

• Sammen er vi stærke 

• Info om jagt i dk. Bladet. 

• Tvunget 

• Oplysning om regler og nye tiltag indenfor 
jagten. 

• Sikre jagtens fremtid i DK 

• Forsikring 

• Nemt at få information og god vejledning 

• støtte til mest muligt bæredygtig jagt 

• At jægerne står sammen 

• Jagtforening 

• At vi står sammen som jægere i et forbund 

• Faglighed 

• et håb om at DJ værner om den fri jagt på 
vandet. 
men jeg føler ikke at den har nogen priotet 
for DJ. 

• Jeg er ikke så interesseret i jagt, men 
meget interesseret skydning, vildt og natur. 
Det til er det en god adgang til at 
beskæftige sig med og opholde sig i 
naturen. 

• Det politiske arbejde og at jagten på 
fiskeriterritoriet ikke havde været her i dag 
hvis ikke DJ havde forsvaret en smule af 
det 

• Varetager mine interesse 

• At være en del af et stort fællesskab og 
anvendelse af rådgivning. 

• Forsikring på skydebanen 

• Bred orientering 

• Fantastisk organisation - uden den tror jeg 
ikke jagten har nogen fremtid i DK 

• ikke særlig vigtig, over vejer at melde mig 
ud, alt foregår i Jylland, jeg kører ikke 
bare lige derover, bor på Lolland. 
Jeg føler ikke at jægerforbundet Kamper 
den lille jæger rettigheder. 

• Fællesskab 

• Rabat på flugtskydning i lokalforening samt 
bladet 

• for at sikre gode vilkaar for jagten 

• Sammen er vi stærke 

• Mulighed for at trække på DJ ekspertise. 
DJ  fællesskab. 
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DJ mange tilbud på  kurser. 
DJ medlemsblad Jæger. 

• Fællesskab, Hundeprøver, Forsikring 

• Det er vigtigt at have "jægernes 
fagforening". DJ skal være mit talerør 
overfor organisationer og politikere, og 
sikre mest muligt jagt til den almene 
jæger. 

• Den eneste organisation, der varetager 
jægernes interesser. 

• Fælles interesse som jeg håber kan skabe 
modsætning til jagthadere og andre der vil 
skade min mulighed fir at gå på jagt 

• Den lokale jagtforening 

• Synes det er vigtigt at man har fælles 
fodslag omk jagt 

• For at støtte fældeskabet 

• Jagt 

• Sammen står vi stærkere 

• At DJ er et godt talerør ind på det politiske 
niveau. 

• støtte det politiske arbejde. MEST MULIG 
JAGT 

• Det jagt politiske 

• At løfte i flok 

• Jeg håber, at vi sammen kan sikre at det 
forsat er muligt at drive jagt i Danmark, 
men frygter, at der er for mange 
traditionalister i foreningen 

• Før og vil fortsat gerne gøre en forskel for 
natur og buejagt 

• At Danmarks Jægerforbund kæmper for 
bæredygtig jagt og at jagt er anerkendt i 
samfundet, som noget positivt. 

• For at få viden om jagt i Danmark generelt 

• Adgang til skydebaner 

• Jagtbladet Jæger 

• Eneste pro jagtorganisation i 
vildtforvaltningsrådet 

• Fællesskabet, jagt bladet 

• Magasinet jæger 

• Gode inspiratiober 

• At man har fokus på miljø og vildtpleje 

• Læring om vildtbiologi. 

• Skydebane og bladet 

• Mit medlemskab af den lokale forening 

• Lokal jagt 

• At kunne slappe af, læse om jagtture, se 
hvad der rør sig omkring vildtpleje,  
Hunde træning 
Test af våben 

• Fælles jagt-interesse og fælles fremme for 
natur og dyreliv.. 
Til gavn og glæde for kommende 
generationer. 

• Lokal forenings arbejde. 
Skydning  
og jagten for Danmark 

• At være med i en lokal jagtforening, og 
kunne deltage i lokale aktiviteter i regi af 
jægerforbundet. 

• flere sammen 

• Tiltalende, imødekommende. 

• ? 

• Skal være det 

• Et forbund med fingeren på pulsen 

• Politisk arbejde, lokalforeninger og 
forsikringer 

• At vi står politisk stærkere sammen end 
hver for sig. Vi har behov for at give DN, 
DOF m.fl. modspil via videnskab! 

• Information, ny viden , gode artikler, 

• Jagten 

• At vi jægere har en fælles organisation til 
at varetage vore interesser 

• Fælleskab Jægeren 

• At jagt er sikkert 

• At det fremover vil være muligt at gå på 
jagt. 

• Det er meget informerende om jagt og 
jagtudstyr, om politik, indenlands og 
europæisk plan 

• Interesseorganisation. 

• jagt natur venskab 

• At der arbejdes for jagt for den almindelige 
jæger og ikke nødvendigvis for "de rige" 

• INFORMATION OMK. JAGT 

• Vil så grene på et vildthåndterings kursus 



127 
 

• Jagtskydning og hundearbejde 

• Alle de nyheder vi få via jagtfobundet 

• Det eneste organisation men DJ bliver 
fortid med en ny organisation! 

• Adgang til reguleringsjagt og lokalt 
fællesskab 

• Jagthunde kurserne.  
Man er medlem af DJ, lige så vel som man 
er medlem af sin fagforening. 

• Juridisk hjælp 

• Magasinet Jæger 
 
Politisk arbejde 

• At starte på bestemte hundeprøve 

• DJ VARETAGER JÆGERNES INTERESSER 

• Styrkelsen af jagtens kår i Danmark. 

• Opdateret viden om jagtregler og 
jagtvåben. 

• En del af et fællesskab. 

• Jeg ved det faktisk ikke. Jeg er ikke 
fanatisk jæger. Jeg har en opfattelse, at 
som jæger skal man være medlem DJ. 

• Det er en organisation der arbejder for jagt 
til alle. Som kan give modspil  til andre 
modarbejdene organisationer. 

• Ved ikke 

• De er til for jægerne 

• At være sammen som forbund omkring jagt 
hvor der tales jagernes sag. 

• Forventer at DJ arbejder målrettet og 
fagligt for jagten i DK 

• Hvad er alternativet - og vi skal stå 
sammen som jægere. 

• Jeres politiske arbejde 

• Adgang til skydebane og jagtbladrt 

• Tradition og et håb om at forbundet vil 
rette sig, på trods af at vi ikke fik en ny 
Formand på posten, 

• Information 

• Det er at have en stærk interesseforening, 
der varetager jagtens interesser. Alle de 
foregående spørgsmål omhandlede punkter 
hvor i burde være helt fremme, men det 
interessante er hvordan vi jægere opfatter 
hvordan i løser de nævnte opgaver. Det er 

det relevante i forhold til fastholdelsen af 
medlemskaberne! 

• Nyheder 

• Vigtig med en stærk organisation 

• Information 

• Sikkerhed og tryghed 

• At jeg er jæger 

• At uanset at der er mange punkter hvor jeg 
mener at DJ har brug for at imødekomme 
deres medlemmer på vildt- og 
våbenområdet i markant højere grad end 
det er tilfældet, så er én samlet 
organisation for jægere at foretrække for 
at alle skal fægte for sig selv. 

• Fælles talerør om jagt 

• At vi har et fælt,es og stærkt tale rør 

• Det bedste alternativ til ingenting. 

• Politisk indflydelse 

• Samarbejde omkring jagt i Danmark 

• Jo flere vi er, jo mere indflydelse har vi. 
 
Hvis vi står sammen er vi stærke, alene er 
vi sårbare. 

• Kan desværre ikke se mig selv som medlem 
mere.. Medlemmer er bare blevet en 
indtægt kilde til at DJ / hovedbestyrelsen 
kan køre deres egen løb 

• Som jæger ser jeg forbundet som min 
interesseorganisation.  Det er kun  ved at 
stå sammen vi kan forbedre forholdene for 
naturen og jagten. 

• Bladet jæger 

• At det er en stor organisation der kan sæt 
mod argument med bla. Dof.. 

• Bannerfører for jagten. 
Informationer 

• Medlems bladet  Jæger 

• Kun ved at være mange kan vi som jægere 
blive hørt i forbindelse med politiske 
beslutninger. 

• Ansvarsforsikringen 

• Kampen for mere jagt, til almindelige 
jægere. 

• Fremme bæredygtig jagt i danmark 
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• Ser det som det bedste valg af flere 
muligheder 

• Det er for at kunne være med til at påvirke 
udviklingen af jagtens sag.. og på den måde 
forhåbentligt være med til at sikre min 
jagtform (Strandjagt) til fremtidige 
generationer 

• At Dj arbejder for så meget jagt som 
muligt, og varetager medlemmernes 
interesser. 

• Det er vigtig at der er vildt til alle. Høj som 
lav. Rig som fattig. Og til mange 
generationer fremadrettet. 

• Have en landsdækkende forening som jeg 
føler varetager mine interesser 

• Saglig, fagligt højt niveau og proff 

• Bladet jæger 

• Forsikringen 

• Der er nødt til at være nogen til at holde 
DOF etc i ave 

• Det politiske arbejde og magasinet Jæger 

• Lokale forening fællesskab 

• Jeg har brug for en interesseorganisation 
der varetager mit ønske om at drive mest 
muligt jagt i fremtiden. 

• Masser af vigtige artikler og informationer 

• Bladet Jægeren 

• God organisation der gør alt for jægerne 

• Bladet jæger, behov for et fælles talerør 
for jægere, som udgør et mindretal i 
befolkningen 

• Det er meget vigtig man har en forsikring, 
der er gode tiltag i bladet og ikke mindst 
god inspiration i form af de madopskrifter 
der kommer i bladet. 

• Medlemsbladet og indsatsen for 
bekæmpelse af invasive arter. 
Test af jagtudstyr. 

• At forbundet varetager den enkelte jægers 
ret til at gå på jagt også dem uden så 
mange midler 

• Har stående hund 

• når vi står sammen er vi stærkere.. 

• Arbejdet for den helt almindelige jæger 
med beskedne midler 

• Medlemskabet af den lokale jagtforening 

• er jæger 

• For at bidrage til en bedre uddannelse af 
jagthunde på træningpladserne og forbedre 
den positive træning og jægernes forståelse 
for det gode hund/fører forhold 

• Skal være lige pt for at være 
reguleringsjæger 

• DJ taler jægernes sag. 

• DJ faglighed 

• at der bliver kæmpet for jagten , og 
Danmarks flora og fauna med saglige 
argumenter 

• Bladet 

• Bevarelse af jagt i Danmark 

• Et godt magasin og fordi jeg er medlem af 
en jagtforening under Danmarks 
Jægerforbund, jeg tror også at det vi står 
sammen er uvurderlig rent politisk. 

• Sammenhold, der gavner naturen. 

• Skal jagten have en fremtid for den 
almindelige dansker, så er det nødvendigt 
at have en organisation som ikke kun 
arbejder politisk, men også arbejder lokalt. 
Uden DJ ingen lokale Jagtforeninger, uden 
lokale Jagtforeninger ingen DJ. Sammen 
sikrer vi at jagten har en fremtid i 
Danmark, ved dialog, åbenhed og 
saglighed. 

• Når jeg betaler til DJ er det billigere for 
mig at være medlem i en forening.... 
4 børn hus bil mm. gør desværre at jagt i 
verden er for dyr til mig... hvilket vil sige 
jeg “kun” har råd til at gå på jagt på 
vandet.... 
Så derfor er rabatter mm. mere end 
velkommen...(Butikker mm.) men ikke 5-
10% det kan alle få... det skulle hedder 50-
70% før det er rigtig sjovt 

• Medlem af lokal jagtforening 

• Generelt opnår vi mest ved at stå sammen 

• For at støtte den lokalejagtforening 

• Fællesskab 

• Er både riffel og flugtskynings instruktør 
derfor er vigtigt for mig at være medlem 

• Godt medlemsblad med oplysende og 
orienterende stof 

• info om nye regler og jagttider. 
jo flere medlemmer jo større magt. 
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• mulighed for kurser og bliver opdateret 
med hvad der sker inden jagten i danmark 

• Kan ikke være medlem af lokal jagtforening 
uden medlemskab af DJ. 
DJ giver mig intet. 

• Seriøst arbejde for jægere i Danmark 

• Fordi - jeg tror på vi får større indflydelse 
på beslutninger ved at stå sammen i et 
stærkt forbund.  
Det er bare ærgerligt der er så meget 
intern uro i “bussen”   
Det bliver vi ikke stærke af..  
Få ryddet op.... 

• DJs arbejde for jagten i DK generelt 

• Forsikring 

• Den lokale jagtforening, samt den politiske 
indflydelse (læs lobbyisme) 

• At det ikke er topstyring for det er det nu 
Husk vi er en stor Forening 

• Ny formand og dansk jagt som den altid har 
været i gen areakkrav 

• Som jæger, støtter jeg op om en faglig 
organisation, der vil det bedste for jagten i 
danmark 

• For det første fordi jeg er Jæger og så er 
jeg frivillig i bnv og vil gerne bruge tid på 
at formidle min  viden om naturen  til unge 

• Det skal man være i den jagtforening jeg er 
i 

• Sammenhold gør stærk og fagligheden 

• Er være en del af et større fællesskab 
inden for jagt og natur 

• Medlemskab af jagtforening 

• Styrker interessefællesskab! 

• Støtte op for at for fælles indsats for 
jagten i Danmark, vi står stærkere, når vi 
er mange. 

• At jeg er jæger. 

• Formidling af love og regler 

• Håber på større indflydelse i beslutninger 
centralt vedrørende bedre vilkår for 
jagten. 

• At di arbejder lisse meget for norjylland 
som di gør for Sjælland 

• Bladet jæger og adgang til jagtforening 
lokalt 

• Fordi jeg ikke ved hvem der elles skal tale 
jagtens sag i det politiske forum, og en 
samlet jægerstand med professionelle 
repræsentanter taler tungere end de der 
gamle nisser, der skriver vrisne læserbreve 
med masser af udråbstegn. 

• Sammen har vi størst indflydelse 

• Fællesskab mellem jægere, samt der er 
nogen man kan kontakte hvis der opstår et 
problem. 

• lokalforeninger 
gode foredrag og information 
gode kursus 

• Har været medlem siden  1958. 
 
Støtte jeres arbejde 

• Jagt bladet 

• Jeg får oplysninger omkring jagt 

• Demokratisk opdraget . 

• Jeg er tvunget til det,for at kunne være 
medlem af en lokal jagtforening 

• Beholde min riffel 

• At man er forsikret 

• Støtter fælles forening 

• Nyheder/kurser/inspiration 

• Viden, juridisk opdateret, hvad rør sig i 
naturen/jagten 

• Jeg har taget jagttegn 

• opdateret viden om de mange forskellige 
facetter til jagt,  
fokus på at jagt, bidrager positivt, til 
Danmark natur og fauna. 

• Det er her kontakten til “jagten” er 

• At have en forening der representerer min 
interesser inden for Jagt og Natur 
omraadet. 

• Sammenhold 

• Det er vigtigt at vi som jægere har et 
tydelig fælles stemme i offentligheden til 
at fremhæve vores indsats for naturen frem 
for splittede små-forbund eller 
individualister. Og Jægerforbundet kan 
med sine fælles kræfter udvikle vores 
interesser og sørge for kontakter til fælles 
aktiviteter. 

• Solidaritet og interessepleje 
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• At forbundet er her! 

• På jagt med min hund 

• Fællesskabet og den politiske faktor. Vi har 
en kæmpe opgave hele tiden at være 
synlige i alle sammenhænge. Må indrømme, 
jeg savner den synlighed for tiden. 
Personligt mener jeg det er vigtigt vi er så 
mange som muligt for at kunne vægte 
argumenterne. 

• Forbundets arbejde for at sikre jagtens 
vilkår i Danmark, samt  uddannelse og 
oplysning af medlemmerne 

• At DJ samler jægernes stemme og får 
positiv indflydelse politisk i forhold til jagt 
og natur. Og skaber et sundt og fagligt 
argument for jagten som  naturskabende, 
naturbevarende og som nødvendig. 

• Muligheden for at gå på havjagt gennem 
lokalforeningen. 

• Det politiske arbejde - og bladet Jæger. 

• Det er jeg kun i kraft af min medlemskab af 
lokal Jagtforening. 

• for at holde mig orienteret om 
lovændringer, vildtets udvikling/tilstand 

• At FADB overgår til DJ. 

• Forsikring 

• For at kunne følge med i jagtudviklingen. 

• Magasinet giver inspiration om udstyr og 
jagtoplevelser.  appen er vigtig, som jeg 
synes man skal videreudvikle til at kunne 
bruges endnu mere i forhold til jagten. 
Eksempelvis mere viden om vildtpleje. 

• DJ er en samlet stemme i et politisk 
landskab, der i stigende grad præges af 
storby-mennesker uden kontakt til natur. 
Det virker som om at flere og flere har en 
Disney-agtig tilgang til den vilde natur. 

• elders kan jeg ikke vøre mellem i vores 
forening 

• Sammen er vi stærkere! 

• De lokale jagtforeninger. 

• Formand for Jagtkonsortium 

• Fællesskab styrker slagkraften, og 
indflydelse på politiske beslutninger! 
 
Dette ses dog ikke for tiden, med den 
nuværende ledelse 

• Samen er vi stærkest. Uden DJ var der ikke 
jagt til alle. Jo flere vi er jo større 
opbakning 

• Jagt modstanderes lobby arbejder 
konstant. Vi bliver nødt til at have et 
organiseret modsvar til denne lobbyisme. 

• Ny jæger, det troede jeg man skulle 

• Jægerbladet. 
Støtte til jagt og natur via Jægerforbundet 

• Fællesskab med ligesindede 

• At DJ varetager jægernes sag, og har et 
højt aktivitetsniveau. 

• At DJ holder fast i jagt mulighederne i DK. 
 
Jeg synes er skal være tvunget 
medlemsskab, hvis man vil have jagttegn, 

• Som hold har vi mere indflydelse på de 
beslutninger der bliver taget politisk. 

• For at være en del af et større fælleskab, 
og for at have en så stor stemme - når vi 
skal diskutere med vores modstandere 

• At jeg en gang i mellem har indflydelse på 
hvordan min jagt skal forvaltes. 

• At jeg kan deltage i forbundsmesterskab i 
jagthorn 

• Bladet jæger 

• At jeg kan søge rådgivning og viden om 
mine jagtrelaterede spørgsmål. 

• Et godt blad 

• herfra får jeg og mine med jægere 
oplysninger om love, jagttider og 
vildtpleje, på en forstålig måde. 

• Har været medlem siden jeg fik jagttegn, 
og har altid været tilfreds. I en årrække 
dyrkede jeg ikke jagten, men var glad for 
magasinet Jæger. 

• At man altid har nogen at spørger til råd 
samt et stort fælleskab 

• At forbundet arbejder for jagt etisk rigtigt 
jagt 
Ville ønske at forbundet arbejder mere for 
at undgå ulovlig jagt såsom jagt areal og 
det etiske 

• Det giver mig vigtige oplysninger om den 
nyeste viden, hvad der sker indenfor 
jagtverden og en følelse af samhørighed 

• Sikre gode regler for jegttider. 
jagtmagasinet App danmarks jægerforbund 
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Hjælpe med plant for vidtet 
sikre vi har rettigheder som jæger 
Sikre gode vilkår for skydebaner 
Håber flere rabatmuligheder og 
arrangementer i Jylland 

• Fordi jeg er jæger 

• Den lokale jagtforening 

• At holde mig ajour. 

• Ved ikke 

• Innovativ tænkning 

• Tror fordi man skal 
Har ikke haft brug for personligt 

• Medlemskab af en interesseorganisation, 
som skriver fint om diverse spændende 
emner i medlemsbladet "Jæger". 

• Jo flere vi er sammen jo stærkere og svære 
at komme udenom politisk. 
Både lokal, lands og EU politisk 

• At I forsætter det gode arbejde i gør på 
nuværende tidspunkt 

• Muligt i fællesskab med andre at sikre 
muligheden for at udøve jagt under 
ordnede vilkår 

• At støtte foreningsarbejdet 

• sammenhold 

• Det er at jeg kan gå på jagt , på egen jord. 

• Det er den eneste forening som " varetager 
" jægernes interesser. 

• information omkring natur/jagt. kurser ( 
f.eks. skydeinstruktion) 

• Adgang til videns platform samt benyttelse 
af lokal info 

• Min tro på at gennem DJ får jagten de 
bedste vilkår i Danmark, samt at jeg 
igennem DJ støtter vildtets levevilkår. 
Ps. Jeg er ikke enig i alle jagtlige 
disposition, men jeg kan vel ikke få alt jeg 
peger på ;) 

• Talerør for jægerne 

• Uden tvivl det politiske arbejde ift jagtens 
sag 

• Nyheder i jagt bladet 

• At være orienteret om hvad der sker, og at 
vi har nogen der kan styre de grønne 

• "Jæger" og medvirken til at styrke 
medlemstallet. 

• Jeg føler mine interesser varetaget på en 
faglig god måde 

• for at blive medlem af en interesse 
organisation, men har fundet ud af at i er 
gammeldags, kører i samme linier. Samt at 
mange artikler i jagtbladet er misvisende, 
og at der ikke er meget af interesse at læse 
i det. 

• Jagtbladet og støtte til jagt 

• Se øvrige besvarelser. 

• Fælleskab . 

• Nyheder, information om jagttider m.v. 

• Fællesskab 

• Jæger 

• interesseorganisation 

• Adgang til god information og rabat på 
skydebaner 

• Ønsket om at være organiseret som jæger 

• Forsikring og kurser 

• Jeg blev meldt ind da jeg fik jagttegn 

• Jagtforeningen 

• Jeg er aktiv jæger 

• Skydebaner, jagt app. Maggsin 

• At jeg er jæger! 

• Jeg aspirere til at blive jæger og bladet og 
klubben holder mig ved ilden. Samtidig 
mener jeg dj gør meget for natur og vilst 

• Magasinet jagere og den lokale foreningen 

• Artikler og jagt 

• Sammenhold og forsikring 

• Større netværk imellem jægerne 

• Fælles information til omverden vedr. Jagt 
og natur 

• Bevare mulighed for at gå på jagt, fra 
strandjagt til kronvildt. 

• Jagtforening. 
mulighed for jagt der ikke koster en 
herregård. 

• I forhold til hundetræning/arbejde 
Også Vigtigt med mange medlemmer så vi 
har indflydelse over for politikerne 

• At DJ som organization sikre den frie jagt i 
Danmark, og specielt sikre jagt retten for 
menig mand/lod ellers jordeger. Er pt 
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meget i tvil om DJ varetager disse interesse 
frem for de store penge stærke godser og 
jordejere. Der udover trænger formand 
skabet eller ledelsen til udskiftning og 
nytænkning. 

• Sammenhold og opbakning 

• Bladet Jæger 

• Måske at det  er en tradition!!!!!!!!!! 

• At jæger står sammen, for at få mest 
muligt politisk indflydelse 

• Vi skal kæmpe for den jagt som vi holder 
af. Ellers forsvinder den.  
Jeg vil være orienteret om det politiske 
arbejde DJ laver.  
Og DJ's kurs. 

• Deltage i forenings aktiviteter . 

• Politisk indflydelse 

• regulering af sæler,skarver. jagttid på 
skovduer fra d 1 august. udryddelse af 
oddere og ulv.  Håber i kan bidrage til. 

• Et godt og stærkt forbund 

• Fællesskab  
Politisk arbejde 

• Den førende politiske jagt organisation 

• At kunne være med igen jagtforening 

• Det er de fordele jeg for ved at være 
medlem af den lokalejagt forening. Disse 
fordele er tildeles hjulpet på vej af DJ, ved 
økonomiske tilskud. Dog vil der kunne 
argumenteres for at melde sig ud af DJ, 
hvorved at den "FULDE" kontigent 
indtægten vil kunne kompencere for det 
økonomiske bidrag DJ, kan tilføre igennem 
"puljer". Hvis den lokal jagtforening ikke 
var med i DJ, ville jeg nok heller ikke. Da 
jeg ikke kan se hvad DJ, bidrager til mig. 

• Fællesskab og samarbejde 

• Generel information 

• At jægerne skal stå sammen og ikke 
modstride hinanden! Kig til DN, DOF eller 
lign. Udefra ligner de meget harmoniske 
foreninger. 
Jæger skal hjælpe jæger. 

• Ellers kunne jeg ikke blive medlem af den 
lokale jagtforening.  
Har egentlig troen på at vi kun skal have et 
jagtforbund i dk, men ved ikke om DJ 
arbejder for jagten eller for jagtindustrien. 

• Bladet Jæger 

• Aktiviteterne i mine foreninger. 

• Der skal medlemmer til, for at have et 
forbund. og uden forbund inden 
indflydelse.  
Jeg bruger det ikke rigtigt pt, men regner 
med, at de kæmper for jagten i dk. 

• Fællesskabet og info 

• Viden og råd 

• Ved faktisk ikke, har ikke modtaget blad i 4 
år.. aner ikke hvorfor jeg er stadig medlem 

• Eneste organisation med real indflydelse. 
Et krav for at være medlem af en 
lokalforening. 

• Nyheder, inspiration, bladet 

• Godt karmmerayskab 

• Fællesskabet. 

• Oplysning 

• Ingen i vil kun dem som har meget jord 

• At forsøge at støtte forbundet i arbejde 
med opgaver omkring jagt og natur 

• Jeg kan søge hjælp hvis der er noget jeg 
ikke ved 

• Mulighed for “uddannelse” og kurser, 
nyheder, osv 

• Igen 

• Jeg støtter min jagtforegning og kan med 
god samvittighed kommer på alle 
flugtskydningsbaner i DK.  
Jagtbladet 
Tænker jo flere vi står sammen jo bedre :) 

• Sammenhold skydebaner psv 

• for at få lov til at komme med til jagtfeldt-
skydning 

• Sammen er vi stærke og fortsætter flugten 
afmedlemmer så står vi uden politisk 
indflydelse og så er det slut med jagt i den 
næste generation 

• Så jeg kan deltage i arrangementer som 
jagtfeltskydning, og modtage bladet Jæger. 

• Jeg havde brug for juridisk bistand. Derfor 
meldte jeg mig ind igen. 

• Mest JAGT igennem indflydelse på politik i 
DK og EU samt bladet Jæger! Ikke så meget 
fokus på naturen. Der findes nok andre 
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organisationer som tager sig af den vigtig 
del. 

• Nyheder 

• At jeg får adgang til specifik viden og får 
muligheden for at blive en bedre jæger 

• jeg er jæger . skyder  vi jo hele livet noget 
nyt 

• Fællesskabet giver indflydelse 

• DJ er tale rør til politikerne 

• Jeg er jæger, og venskab der fra 

• Fællesskab 

• Dækker mit behov inden for jagt 

• Jeg syntes at det er fagligt og god 
organisation 

• Største jagtorganisation i DK 

• Sammen står vi stærkere i.f.m. vores 
fælles jagt- og naturinteresser. Bedre 
naturforvaltning til gavn for faunaen og 
miljøet. 

• Gøre mere for naturen i Danmark 

• Modvægten til antijægere, DN,DOF 
Arbejdet for mere jagt til flere 

• At vi er samlet som jægere og sammen står 
stærkere 

• . 
? 

• Når man er med har forbundet også mere 
slagkraft. 

• Information om særlige konkrete sagen, 
politiske sager og hvad nyt udstyr der er på 
marked og evt. af test af dem. 

• Jeg er jæger og er dermed en del af det 
danske "jægersamfund". En form for 
demokratisk deltagelse for at kunne påvirke 
i fællesskab. 

• Magasinet jæger 

• Fordelene og det arbejde som forbundet 
udfører. 

• Det er en god forening og et godt blad. 

• At der ikke er andre forbund. Fri os for Jens 
venø  hans evindelige jagt på dansk 
landbrug.Han burde være i danmarks natur 
fredningsforening(adgangsforening).Max 
steinar er af samme skuffe , der bruger 
jæger til at pleje egne lokale interesser i 
jæger , uden folk får en mulighed for at 

forsvare sig. Til gengæld er vores formand 
den mest seriøse og hårdt arbejdende vi 
har haft, sikkert nogen sinde får. 
     Claus lind stil op til folketinget , 
udelukkedende med jagt for øje. Stil krav 
om et jagtpoliti der kan tage affærre med 
de utallige ulovligheder der er i det ganske 
land.  Politiet gør intet , hvis man skulle 
være så dum at anmelde nogen. Hvad skal 
vi med tusind regler , hvis ingen påpeger 
eller straffer dem sonm er ligeglade med 
jagttider , solnedgang , placering af 
jagtstiger osv. Desværre bliver man her 
som i jæger begrænset af censur idet der 
ikke er plads til at skrive mere 

• DJ arbejder seriøst for at give jagt og natur 
så gode forhold som muligt. 

• Fremme jagten.  Arbejde for simplere 
regler 

• Politisk arbejde 

• Oplysninger om jagt etik, natur 
vedligeholdelse og indflydelse 

• Mit vigtigste argument er, at DJ rykker 
politiet med henblik på at få udstedt 
ansøgte våbentilladelser indenfor en 
acceptabel tidsramme. Det burde ikke tage 
mere end 1 uge i 2020 corana eller ej! 

• Tja overvejer meget kraftigt at melde mig 
ud da Det er topstyret og ikke hører efter 
de alm medlemmer. 

• At jægerforbundet har flest mulige 
medlemmer , det giver 
bedste muligheder for at hørt 

• Organisationen og jæger 

• med min alder elsker jeg når bladet jæger 
kommer.der er meget læsning 

• Sammenhold og nyheds bladet 

• Lokal arbejdet og talerør til det politiske 
niveau. 

• bladet og fælles skab 

• mange gode atikler samt godeindlæg,med 
nye historie. 

• Stærkt fællesskab 

• Jagt i DK samt det politiske arbejde for at 
bibeholde sund og fornuftig jagt i DK, samt 
uddannelse 

• Information og deling af viden 
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• Det er et fællesskab for alle jægere hvor 
man kan være med både passivt og aktivt, 
og selvfølgelig magasinet Jæger 

• Hvem skal ellers tale jægerne og vildtets 
sag 

• Fællesskab om vores fælles passion.  
 
støtte op om jagtens fremtid 

• For at give DJ er stærkt mandat i 
forhandlinger 

• Varetager jægernes interesser 

• at der lyttes til den lille mand 

• Fagligt 

• Sikre at jægerne høres. 

• faglige kunskaber og nyudviklinger 

• Som forening er det et større 
opmærksomhed omkring holdninger og 
argumenter i forhold til uvidende politikere 
og stenbrosfolk 

• Jeg har faktisk ingen tilbage har været glad 
for at være medlem men med den formand 
vi har nu og en hovedbestyrelse der er 
limet fast til stolen  så er det vist ovre med 
det fra nytår 

• Foreningslivet 

• at holde mig opdateret 

• Fællesskab 

• Fællesskab  
Jagt for alle ikke kun dem der kan betale 
mange penge 

• Fællesskab, jagt, kurser. 

• bevar jagten i Danmark 

• At min lokale jagtforening har noget billigt 
og godt ande og gåsejagt. 

• Skydebaner 

• Undgå fredninger 

• Et argument for at opnå en samhørighed  
Som desværre lige nu går i modsat retning 
af hvad den danske jæger ønsker, 
tendensen går mod at S&N får lov til at 
diktere deres ønsker, det må ikke ske. 

• Pga jeg skyder holdskydning. Så jeg er 
tvunget medlemskab. 

• bladet Jæger 
oplysninger på jemmeside 

• Min mulighed for jagtfaglig udvikling. 

• Fællesskab og de de fæelses interesser for 
naturen og den fauna 

• Fællesskab 

• En jagtorganisation som varetager jagten i 
nutid og fremtid på et overordnet niveau / 
politisk niveau. 

• Støtten til arbejdet for jagtens vilkår i Dk 

• Sammenhold i relation til myndigheder. 

• Prægning i flertal 

• Er reguleringsjæger. 

• Jeg støtter vores lokale jagtforening ved at 
være medlem her. 

• at man kan bidrage i samlet flok 

• Forbundet er god for danske jægers 
talemrør 

• Sammen er vi stærkest 

• Mulighed for at deltage i div. 
arrangementer ( skydninger, samt kurser) 

• Bladet jæger 

• Det er på nuværende tidspunkt det eneste 
forbund der har noget at siger i forhold til 
jagt og jæger i Danmark 

• Mit ønske er at være med i et forbund der 
repræsenterer en samlet dansk jægerestab 
og udøver den nødvendige politisk 
indflydelse for fortsat at opretholde retten 
til at gå på jagt. 
 
I praksis er det dog desværre endt med at 
være for at få adgang til fællesjagter, 
skydebaner osv. gennem de lokale 
jagtforeninger. 

• Information  
Lokal jagtforening 

• En seriøs organisation ift. vildt og natur, 
der bidrager seriøs til drøftelser med øvrige 
friluft- og naturorganisationer og 
myndighederne 

• Politisk indflydelse 

• At der er en fælles stemme fra jægerne i 
bestræbelserne på at fastholde de gode 
forhold for at udøve jagt i Danmark 

• DJ varetager jægernes interesser overfor 
lovgivning m.v. og arbejder på at sikre 
mest mulig jagt og natur 
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• Fordi det er Danmarks største forening 
inden for jagt 

• Forsikring 

• Fordi jeg har jagt+riffeltegn og er aktiv 
jæger 

• jeg er tvungen til det for ellers kan jeg ikke 
være medlem af en jagtforening 

• Jeg er jæger 

• At kunne være medlem af min lokale 
jagtforening 

• Løbende information. Vigtig med fælles 
interesseorganisation. 

• Jæger bladet 

• Bevare jagten i DK 

• Fællesskab 

• At støtte op om det jagtfaglige fællesskab, 
som er vores fælles politiske talerør, der 
sikrer jagten i fremtiden. DJs politiske 
arbejde er helt sikkert det vigtigste 
argument for at jeg er medlem. 

• Politisk interesse varetagelse 
Magasinet Jæger 
Forsikring 

• At man bliver opdateret på hvad der sker 
inden for jagt 

• lokal forening 

• At vi jægere har en stærk fælles faglig 
stemme ud til det omgivende samfund og 
beslutningstagerne 

• For at DJ kan forblive en medlemsstærk 
organisation der har politisk indflydelse og 
kan hjælpe med, at bevare mulighed for 
jagt i Danmark. 

• Oplysning i bladet Jæger m/m. 

• bladet jæger, faglighed, adgang til 
jagtforening og arrangementer 

• Bladet 

• Her er det vigtigste argument for, at jeg 
forbliver medlem af DJ. 
At i begynder og forvalte jeres embede ud 
fra, at ALLE skal have mulighed for og gå på 
fri jagt - selvfølgelig med hold i dansk 
lovgivning. 
At gør det til en rigmands sport er IKKE 
vejen frem og på den måde ender vi ALLE 
med og miste det vi elsker. 

• Kursustilbud 

• Jeg er jæger og vi må stå sammen om vores 
natur og fælles hobby 

• medlemsbladet 

• Bevarelse af jagt i DK - med rimelige regler 
set med jægerøjne 

• Muligheden for at gøre en forskel for natur 
og jagt i Danmark 

• Msn bliver orienteret gennem magasin og 
hjemmeside 

• Jeg er jæger i dk 

• Forsikringer og den lokale jagtforening 

• kammeratskabet men desværre er vores 
forening ophørt, 
Vorladegård. 

• det er for at have bærertelladelse 

• For ellers kunne jeg ikke være med i min 
lokalforenings aktiviteter. Ellers var jeg 
smuttet for længe siden... 

• Vi fik rabat på skydeundervisning og er pt 
blevet hængende 

• støtte til jagtpolitiske lobby arbejde 

• Fagfællesskab 

• støtte til forbundet 

• Ellers kan jeg ikke få lov til at deltage i 
holdskydning i klovborg 

• Fællesskabet 

• At have en god organisation bag mig. 

• Magasinet og hjælp til politisk indflydelse 

• Jeg skal vide noget om jagt, da jeg 
administrerer skov med jagtlejere 

• - Det er min interesseorganisation 
- At vi har en upolitisk forening, der kan 
arbejde for jagtens sag på alle sider i 
folketinget 

• Håb for at vi kan gøre en forskel og sikre 
bedre jagt for jægere som en modpol til de 
modstandere vi har som får mere og meer 
fodfæste. 

• For at styrke jagten i DK. Håber virkelig at i 
vil oppe jer lidt 

• bladet jæger 

• Jo flere medlemmer jo større politisk 
gennemslagskraft 

• Indflyelse på nye jagttider og fredninger. 
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• Har tit tænkt mig ar melde mig ug 

• Danmarks Jægerforbund er jægernes 
"Brancheorganisation" og dermed det 
demokratiske talerør for jægerne 

• Jo flere jo bedre. 

• jæger , 
informationer m.m.m 

• Jægerne bør stå sammen som 
interesseorganisation 

• Forsikring 

• Jeg er jæger og vi skal holde sammen 

• Fællesskab 

• Fællesskab, sammen er vi stærkere 

• Interessefællesskabet med andre jægere. 

• Det er en nødvendighed, for at være i 
jagtforeningen 

• Da jeg ind i mellem benytter min lokale 
jagtforening, mener jeg at jeg også bør 
betale til fællesskabet 

• For at sikre den frie jagt for alle i DK. 

• At vi har en organisation, der er til for 
jægerne i Danmark 

• Politisk indflydelse i EU 

• Jeg kan følge med hvad der foregår rundt 
om i landet  
Gode jagt historie. Test af skyde våben 

• Bladet jæger 
At det bliver mere demokratisk, ved at 
være træt af alt den ballade der kører i 
ring.  
Fokus på jagt, hund og natur. 

• pas 

• Vi må stå sammen, ellers bliver jagten 
rullet over af DOF og andre med lignende 
agenda 

• Jeg ønsker at være en del af fælleskabet : 
JÆGERE. 
Havde håbet det var det i min lokale 
forening, jeg ville give en hånd med, og lod 
mig vælge til bestyrelsen. Men de øvrige 
bestyrelsesmedlemmer havde andre 
interesser. 

• Holde mig orienteret 

• At DJ skal oplyse og værne om 
jagttraditioner, og gøre opmærksom på 
jagt er rovdrift på vores vildt 

• Forventer at man gør sit bedste , for at 
beholde og udvide så meget jagt som 
muligt 
Det der er gang i med den frie jagt i 
Danmark , både på land og vand , skaber 
ikke glade medlemmer 
og slet ikke alt det der snart kun er 
regulering på , lad os nu få en regulær 
jagttid i stedet for 

• Det er efterhånden ikke vigtigt for mig at 
være medlem, da jeg ikke synes Danmarks 
Jægerforbund gør noget godt for jagten, 
areal krav osv der er der sovet i timen, 
jagttider bliver indskrænket, det er blevet 
for slapt. 

• Der er bagland der kan hjælp på ene eller 
anden måde. 

• Sammenhold giver styrke, politisk 
indflydelse til forbedring af jagtens vilkår 

• Hvis der ikke sker en forandring  eller 
ihvertfald en følelse af at dj kæmper for 
den frie jagt i Danmark fremfor latterlige 
begrænsninger som vi hver gang oplever, så 
skal formanden skiftes ud og dj skal rejse 
sig og vise sig meget mere frem i pressen 
og få genvundet tilliden modsat den trend 
der viser sig i jagtmodstandens favør for 
tiden.  
Skuden skal og må rettes op.  
Ellers mister I mig som medlem ret snart. 

• Fælles talerør ift. forhandling af jagttider 

• Fordi det er det mest fornuftigste 

• Et godt medlemsblad 

• At bevare aktivitets udvalg... 
Alt aktivitet. 
Få fjernet topstyringen i dj ... og det vil 
sige cheferne har for nuværende for meget 
at sige og kan påvirker 
beslutningerne....valg af politiske 
topposter skal være ved urafstemning 

• Min lokale jagtforening - ellers var jeg ikke 
medlem af DJ 

• Fælleskab gør forhåbentlig stærk. 

• Fællesskabet bland jægere støttes gennem 
DJ. 
Støtten til den enkelte jæger, hvis noget 
går galt 

• Fællesskab i min jagtforening 

• At jeg kan være medlem af min 
lokalforening. 
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• Lokale jagtforeninger 

• Vil melde mig ud da DJ er alt for langt fra 
medlemmerne og ikke er demokratisk i 
deres valg af formand og ledelse  
Har været med siden 1976 men nu er det 
blevet for topstyret . 

• Krav for at være medlem i en jagtforening 

• Bevare/udvikle jagtmuligheder i Danmark 

• Fællesskab. Nyheder .lovgivning. 
inspiration 

• Faglig orientering 

• Lokalt kammeratskab og netværk på tværs 
af landet.... 
Hjemmesiden bør være nemmere 
tilgængelig og  især søgefunktioner 

• Sagsbehandling skal være bedre  
Lyddæmper til Sverige meget dårlig at dj 
ikke have undersøg de svenske regler før 
rådgivet ministeren 
Fejl i oplysninger omkring Fargo 
Video om notering af våbenskab fejl 

• Interessefællesskabet 

• Man forsøger at bibeholde jagttider ved 
forhandlinger, uden dem ville der ikke 
være meget jagt tilbage i Danmark. 
Dog undres jeg over de nye jagttider på 
hare og jagt på duer. 

• For at bevare jagten i Dk. 

• fælleskabet, lokale aktiviteter 

• Prøver med stående jagthund og 
hundesrbejde 

• Der er brug for et seriøst, og lødigt politisk 
og folkeligt talerør for jagtstanden, hvilket 
kræver maksimalt medlemstal. 

• Sammen er vi stærkere 

• Forsikring og medlemskab af lokal forening 

• Mest mulig jagt. Vildt, jagt, jæger 

• Jæger fællesskab der kan varetage vores 
interesser.  
Savner direkte demokrati og respekt for det 
enkelte medlems stemmeret til valg af 
tillidsfolk på alle niveauer. 

•  

• Kammeratskab og sammenhold 

• At der arbejdes for at vi har en fornuftig 
jagt og der er et sammen hold samt 
mulighed for at dygtig gør sig 

• Dj's håndtering af de juridiske aspekter når 
det omhandler våbenloven. 
Meget vigtigt at våben købt på jagttegn 
forbliver de mest logiske og og liberale 
lovgivning. Og det ikke bliver 
smagsdommeri og ulogiske begrænsninger 
som under SKV 

• At støtte op om fællesskabet. Sammen står 
vi stærkere. 

• At blive behandlet som medlem - DJ nedgør 
ildsjæle, men fremmer magtgale personer, 
til skade for jagtforeninger og dermed DJ. 
Var meget aktiv medlem og ildsjæl i over 
40 år 
Bliver "sparket du" - måske fordi  for megen 
tillid fra medlemmerne. 

• Det er man vel bare som jæger i DK. Alle 
siger det er vigtigt, men udover magasinet 
Jæger, ved jeg ikke rigtig hvad godt det gør 
for mig, sikkert en masse andre, men ikke 
for mig. 

• Man har endnu mindre at skulle ha’ sagt 
hvis man ikke er medlem- manglende 
alternativ. 

• dansk vildtforvaltning og naturpleje 
sammen med gode kammerater 

• For at komme med på jagtfeltskydning og 
rågeregulering. 

• At DJ politisk involverer sig ifht.: mindre 
tåbelig våbenlovgivning (hvorfor licens på 
natsigte, dæmper, dummy trainer, osv.), 
rimelige behandlingstider hos PAC, 
jagttider samt regulering. 

• For at holde sig opdateret på Jagt generelt 

• Fællesskabet om at støtte og udvikle de 
gode jagtmuligheder i dk (samt hinanden) 

• At jægerforbundet lytter til deres 
medlemmer. 

• støtte til faglig org. der kan fremme 
jagtmulighederne i DK på saglig vis 

• En seriøs interesse organisation, men 
mange gode muligheder til medlemmerne. 

• For at organisere jægeren i en fælles front 

• Godt og sikker jagt og vildpleje 

• Forsikring og dygtiggørelse af mig som 
jæger 

• Fælleskab 

• Ingen kommentar 
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• Arbejdet for den fremtidige jagt på både 
fagligt som politisk niveau 

• Dj aktiviteter på jagtforeningsniveau. 

• Det er inspirende, god viden og jæger 
magasinet 

• Der er brug for en aktiv organisation der 
kan arbejde for forsat mulighed for den frie 
jagt for den almindelige jæger, uanset om 
man er ejer eller lejer, og uden 
arealbegrænsning. 

• Jeg føler ikke, at jeg moralsk kan kritisere 
en organisation jeg ikke er medlem af. Jeg 
er medlem sådan, at jeg kan forbeholde 
mig retten til at kritisere DJF. Jeg er også 
3. genrationsjæger, og er med grundet 
tradition. Foreningslivet siger mig ikke 
noget, og er ikke noget jeg deltager i, 
andet end den årlige generalforsamling. 

• Pt må det nok siges at være pga Jæger 
bladet. 
Det indtryk jeg har af DJ, er at det ikke er 
et sted hvor man gør ret meget for at 
gavne den enkelte jæger. 
Det virker topstyret og indspist. 
Jeg tænker at flere beslutninger skal slås 
op til afstemning på eks. Hjemmesiden hvor 
man så logger ind med sit medlems login og 
så kan man stemme ja, nej eller ved ikke. 
Så ville medlemmerne have en opfattelse 
af at blive hørt og lyttet til.  
Så er det flertallets mening der 
bestemmer, hvilken vej man går istedet for 
at der sidder nogle repræsentanter (som 
man aldrig har mødt) for nogle kredse og 
foreninger og tager beslutninger hen over 
hovedet på medlemmerne 

• At jeg ikke har taget mig sammen til at 
melde mig ud 

• Jeg melder mig ud i år 2021 

• For at støtte en organisation der fremmer 
dansk jagt og lytter til jægerne 

• Solidaritet. 

• Forsikring 

• Der var ikke så mange alternativer... bladet 
jæger.. forventning om at i varetager mine 
interesser.. Er pt. meget skuffet over 
håndteringen af hjortevildtets forvaltning. I 
varetager IKKE den lille jægers interesser. 

• Jægeres politiske repræsentation i 
Danmark. 

• Fisk 

• Sammenhold 

• For general information om regler samt 
inspiration gennem artikler. 

• Et bredt udvalg af kurser, samt uddannede 
personale indenfor skydning og 
hundetræning 

• At den lokal jagtforening er medlem. 

• At beholde jagten i dk 

• Interesse for natur & jagt 

• Forsikring 

• Det skal jeg for at være en del af den lokal 
jagt forening 

• At støtte det organiserede arbejde for jagt 
i dk 

• Jeg har stadig meget at lære om jagt 

• Fællesskab 

• DJ giver den perfekte base for at kurser, 
informationssøgning og hjælpe til alle 
jægere. Samt at det er i alle jægers 
interesse at have et ansigt udadtil 

• Jeg er medlem i vores lokale jagtforening 
og som følge af det er jeg med i DJ 

• Jagtviden 

• Tja 

• Sammen står vi stærkere! 
Specielt vedr våbenloven. 

• At støtte op om jagten i dk,men jeg ser i 
høj grad at vi bliver mere og mere 
begrænset.så derfor tror jeg at 
udmeldingerne af forbundet vil stige 
kraftigt. 

• Skydebane 

• Et forbund der varetager jægernes 
interesse og står stærkt  politisk. 

• At der arbejdes for gode forhold for jagt og 
jægere 

• En samlet og seriøs interesseorganisation 

• Støtte til en interesseorganisation, som 
varetager jagt i Danmark. 

• Fællesskab 

• Gode beslutninger 

• Den politiske indflydelse DJ er i stand til at 
udøve som interesseorganition 
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• Det er den største interesseorganisation for 
jægere og dermed jægernes største 
stemme. At der så er nogle ting der bør 
laves om er en anden sag. 

• Fælles er vi stærkere 

• Vi er stærkere sammen 

• Rabat ved mine nære jagt foreninger og i 
holder liv i dem 

• En vigtig organisation for alle jæger. 

• Så kan jeg være medlem af Vores lokale 
jagtforening 

• Bladet jæger 

• Information 

• sammenholdet 

• Jeg har en platform for at finde uddannelse 
inden for jagt 

• nødvendigt med en fælles front for 
jægerne 

• Mere generelt jagttid 

• Forsikring 

• Er de del af et større fællesskab og dermed 
indflydelse på jagten i Danmark 

• Godt netværk 

• At holde mig orienteret om jagtlov og 
jagttider 

• For forsikringen 

• sikkerhed for at jægere er tilstrækkeligt 
klædt på/uddannet til jagt 

• Fællesskab og viden 

• Faglighed og inspiration 

• fordi jeg er jæger, og dj er med til at sikre 
gode vilkår for både jægeren  og naturen. 

• at man får valgt en ny formand 

• Jægeres interesser skal varetages af en 
stærk forening 

• jagttegn og klub 

• Bladet jæger, 

• DJ er et videncenter, hvor man kan få 
rådgivning hurtigt. 

• Lokal foreningen 

• Bladet 

• Info om hvad der rører sig, en forsikring, et 
godt netværk 

• Jagtfalk viden 

• Lærerige møder og kurser 

• Den eneste grund er at jeg skal være 
medlem for at må have en jagt som jeg 
lejer. Ellers har jeg ikke glæde af 
medlemskabet. Der er for meget 
"børnehave" over foreningen. Alt for lidt 
aktiviteter for os der elsker at nyde 
naturen og gå på jagt. 

• ? 

• Sammenhold 

• At den menige medlem får lov til vælge 
formand og øget demokrati. Kompetente 
mennesker i ledelsen. 

• Ikke pt andre alternativer, da i er de 
eneste i mine øjne der kan bidrage til  
jagtforvaltning i dk. 

• Forsikring 

• Bliver nødt til at støtte et forbund, så vi 
kan beholde/få indflydelse for at beholde 
jagten i Danmark. 

• DJ arbejder for at fremme jægernes 
interesse. 

• Jagt i den lokale forening 

• Viden 

• ??? 

• Komme med på foreningens jagt 

• At holde mig orienteret med ændringer af 
lovgivning 
samt test af grej, lokalt nyt landet rundt 

• Jeg sidder som bestyrelsesmedlem i en 
jagtforening 

• Jagttegn og skydninger 

• Hvis man vil være medlem af en lokal 
jagtforening er man jo tvunget til at være 
medlem i DJ 

• Sikrer jagten i DK 

• At støtte organisationen 

• Proaktiv 

• Mit jagttegn. 
Kampen for at vildtet har gode leve vilkår. 

• Dj.Medlemsblad 

• Holder mig opdateret. 
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• Udbredelse af skyde aktiviteter for at højne 
færdighederne af danske jægere 

• Fælleskab, vidensdeling. 
Foreningsliv. 

• Påkrævet ifm holdskydning 

• Kurser og uddannelse, og jeg ikke ser nogen 
forening som alternativ. 

• I Skive Jagtforening er bestyrelsen samt 
deres venner der har adgang til 
informationer og kursus :-( 
Jeg har bare ikke noget alternativ :-( 

• DJ skal sikre mest mulig frihed til jagt og 
brug af naturen 

• Fælles er vi stærktest. Om ikke andet kan 
vi mødes om fælles interesser. 

• Hjælp til lokale foreninger 

• Være i sammen båd som andre jægere. 
Føler det er en god støtte som forholdsvis 
ny jæger 

• Politisk arbejde for at give gode kår for 
jagten i Danmark 

• Jeg synes at i burde bruge mere politisk 
kraft for at sikre muligheden for jagt for de 
kommende generationer 

• Som jaeger er det vigigt med en god 
organisering og ordnede forhold og regler 
der er faelles for alle og beskytter naturen 
og dyrene saa der er en balance. 

• Varetagelse af nødvendigt Politisk Arbejde, 
men hvor lukker man ikke bare for jagt i 
hele oktober, nu hvor både harer og duer er 
lukket og bange ikke vil gave skudt rå? 

• At DJ sørger for at fordre jagten i dk og at 
hvis ikke alle jægere støtter op fælles så 
tror jeg ikke på vi går på jagt på samme 
måde om bare 5-10år. Vi er nødt til at have 
en stærk saglig organisation der kan sætte 
fokus på de positive elementer ved at vi 
har jagt i DK, så vi ikke mister terræn på i 
det politiske spil. 

• Skydebane aktiviteter og forsikring. 
Fastholde og udbygge jagttider baseret på 
faglighed. Primært populationsudvikling. 

• Forsikringen 

• Jeg håbede på at støtte op om en Forening 
der arbejde for mere jagt i dk.  
Jeg oplever desværre ikke at der bliver 
kæmpet lige hårdt på alle områder.  

Jeg håber fortsat på en stærkere kamp mod 
de der ønsker at lukke jagten ned. 

• ? 

• At DJ arbejder seriøst for at bevare/ udvide 
jagten i Danmark, især af hensyn til den 
lille jæger 

• Jagt gennem lokale jagtforeninger 

• jeg kan ikke få adgang til jagtpramme i min 
jagtforening uden nødtvunget medlemskab 
af dj som er en forening af fasanelskende 
bonderøve uden interesse for natur 

• At skabe et stort fælles forbund af folk der 
ønsker jagt bevaret i Danmark i mange år 
fremover 

• Jagt 

• Ja for vis vi ikke hade D.J vil en se skidt ud 
med jagt . Så der få 

• Intet 

• Jeg er generelt fagligt organiseret, og det 
gælder også for mit "jagtliv". Vi står 
stærkest ved at stå sammen, men jeg 
oplever desværre et DJ som vil en vej, hvor 
mange medlemmer vil noget andet. 

• Det er Jer der sidder med ved bordet når 
der skal forhandles jagttider. Uden Jer ville 
det blive rigtig træls at være jæger, er jeg 
sikke på 

• Det gode blad og for at støtte den lokale 
forening 

• At det er en interesseorganisation der på 
flere niveauer og på flere måder varetager 
interessen i jagt. Herunder politisk, men 
også i forskning, rådgivning, formidling og 
kommunikation. 

• tradition 

• Et stærkt politisk organ for jægerne i DK 

• Faglig og politisk interesseorganisation der 
varetager mine interesser. 

• jæger magasinet for at holde mig 
orneiteret 

• At der er en organisation der arbejder for 
og med jagt 

• Har ingen foretrukne argumenter. DJ er en 
forening der arbejder seriøst for sine 
medlemmer, og det sætter jeg pris på. 

• At i kæmper for at bevare jagten i 
Danmark! Og ikke giver os mindre og 
mindre jagt 
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• Forsikringen gennem DJ, tilmed er jeg 
bestyrelsesmedlem i KVL jagtforening som 
kræver at man er DJ medlem 

• Det er for mig lidt svært pt at finde et godt 
argument. Jeg har oplevet en indskrænkt 
og topstyret jagtforening, jeg syntes det 
samme afspejler sig I kredsen - ja og helt 
op til HB. Jeg syntes hele sagen om 
hjortevildtet med arealkrav ect er kørt ud 
over den lille jæger ikke mere er med. 
Indskrænkning af anden jagt, taler heller 
ikke til jægernes fordel - savner mere 
slagkræft og gennemsigtighed fra 
forbundet. 

• man får et godt blad, med gode atikler og 
over sigt over hvad der sker og hvor 

• At de kæmper jagtens sag! 

• Medlemsbladet + evt juridisk hjælp 

• Det er vigtigt at have en stærk forening der 
kan arbejde på politisk niveau. 

• Bladet jæger og mulighed for at være 
medlem af lokale jagtforening 

• At få aktuel viden om hvad der rører sig på 
området. 

• Blev anbefalet af jagttegnslærer 

• Tradition 

• Medlemsbladet 

• Bestyrelsesmedlem i lokal forening. 
Mulighed for jagt. 

• at der Jægerne bliver hørt i alle 
perspektiver 

• Fælles interesse 

• Det giver adgang til lokalforeningen. 

• Forsikring 

• Jeg er jo tvungen medlem. Men håbet om 
en stærk org dwe kan fastholde jagtiderne 
og gå forest i kampen om at få meget mere 
bio diversitet gennemført i dk. 

• Der er ikke noget godt alternativ I NU 

• At det er godt jægere er samlet i en 
forening og står sammen 

• Et håb om at forbundet snart indser at 
medlemmerne også skal have en stemme 

• At DJ bliver mere "skarp" 

• Skal være det 

• Indflydelse da der snart skal ske nogle 
markante ændringer i DJ.  
- I har sovet i timen i de sidste 10 år og 
jagten forsvinder lige så stille mellem 
hænderne på menig mand 

• En demokratisk stærk og lokalforankret 
lokal jagtforening. 

• At jeg er ajour med alt 

• Bladet jæger 

• Lokal jagt 

• Bladet 

• Bladet og lokal stof. 
Men mangler stof om våben som det 
svenske blad våben. 

• Sammen står vi stærkere 

• Der er ingen der gør det bedre pt. 

• Vigtigt med en fælles ramme, for jagt, så 
muligheden fastholdes under hensyntagen 
til behov for kompetente jægere, etik, og 
naturbeskyttelse. 

• Bevare og forøge jagtmulighederne 

• Det er en stor hjælp at vide at man har en 
ordentlig organisation i ryggen. 

• Orientering gennem  bladet 

• Sagligheden ved kontakten med DJ, støtten 
i juridiske spørgsmål..... 

• Jeg betragter det som "jægernes 
fagforening" 

• Jeg synes at jeg støtter en god sag. 

• Kurser. Synes det vigtigt vi har 
veluddannede instruktørerne 

• Tror at en samlet interesse gruppe kan 
påvirke "vores" sag 

• Syntes at det er rart med en større 
organisation bag sig, 
og håber at DJ. vil arbejde for mest mulig 
jagt for den lille mand 

• Bevarelse af jagt for alle 

• Information og viden 

• Jeg er jæger og medlem af lokale 
jagtforeninger. 

• Fastholdelse af faglighed gennem bladet, 
app’en og kurser. 

• Tradition 
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• Netværk og have en stærk 
samarbejdspartner i baggrunden 

• At jeg med mit bidrag støtter op flere godt 
og vigtige tiltag. Fra politisk arbejde til 
rådgivning. 

• At jeg via mit medlemskontingent får mere 
viden om forskellige aspekter om jagten, 
støtter foreningens overordnede arbejde 
med naturen og den politiske forståelse for 
jægere og deres plads i samfundet. 

• fællesskabet og tilhørsforhold 

• Ved ikke 

• At intet skjules, at kammerateri stoppes, 
åben og demokratisk afstemning indføres så 
alle medlemmer har en stemme 

• Jagt foreningen 

• De sørger for ar jagt er for alle og det er 
tilgængeligt for alle. 

• Interesse for jagt/ natur 

• Bladet 

• At alle kurser og prøver stemmer overens 
med det de tilbyder yde i de enkelte 
jagtforeningen. 
Du kan ofte finde kurser ude i 
jagtforeningen, som du ingen 
oplysninger/info kan finde om på dj 
hjemmeside. 

• Det ved jeg faktisk ikke mere. 
Synes at have mødt arrogance, når jeg har 
forsøgt at tage kontakt. 

• At skabe en stor organisation der  kan 
påvirke og styrke jægerlivets politiske 
behov. 

• Jeg vil gerne være med til, at støtte op 
omkring, at danske jægere har en fælles 
stemme i debatten, i det politiske arbejde 
og i samfundet. 

• At det er et krav for at være medlem af en 
lokal jagtforening 

• Rådgivning og jagerblader 

• Styrke for bedre vilkår for jagt i DK. 

• At være en samlet organisation som sikrer 
sig at jagten og naturen har de bedste 
forudsætninger 

• Håber på at jeg støtter til at skabe mere 
natur og fokus på vildtet i Danmark 

• Indflydelse på jagtpolitik 

• Forsikring 

• For at bevare jagten i dk, hvilket ikke går i 
den positive retning! 
Jægerforbundet har selv del i skylden, ved 
ikke at have styr på forvaltningsplanerne af 
diverse vildtarter........  
hvilket kan undre mig, måske der skulle en 
udskiftning til af yngre kræfter, som 
brænder for jagten! 
Istedet for folk som sidder limet til 
taburetterne og ikke får udført tingene!!!! 

• At jeg bliver orienteret om hvad der rør sig, 
omkring jagt. 

• Interessefællesskabet og godt 
informationsniveau bl.a. via app og 
˚Jæger˚ 

• det er at DJ arbejder for jagt, 
bæredygtighed og naturbevarelse både 
lokalt, på landsplan og internationalt. 

• Politisk arbejde, godt arbejde 

• Jeg vil holde mig opdateret 

• ? 

• Hjælper os og passer på os jægere samt 
samarbejdet med politikerne så vi fortsat 
kan gå på jagt ... 

• Vigtig politisk forening 

• Jæger 

• Medlemskurser og oplysning 

• Sammenhold om den gode sag 

• De er det eneste der er nogle inde for 
dørene i politik, som arbejder på at få 
mere jagt. 

• Fællesskab og sammenhold. 

• Så jeg kan være medlem af en jagtforening 
og kan beholde mit jagttegn, hvis jeg 
ønsker at gå på jagt/regulere 

• Vi stå sammen 

• At der kæmpes for mere/bedre jagt i 
Danmark.  
Hurtig og kyndig rådgivning. 
Jæger magasinet. 

• Det er vigtigt med et samlet stærkt forbund 

• At være ajour 

• Forsikring på skydebane og jagt. Kurser og 
information. 
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• Jeg vil gerne have bladet og så for at støtte 
et forbund der arbejder for mine interesser 

• Fællesskab med venner og jagten 

• Det har jeg ikke nogle gode argumenter for. 
Jeg blev indmeldt, da jeg i sin tid tog 
jagttegn. Jeg har dog ikke rigtigt oplevet 
megen værdi, af at være medlem eller følt 
at jeg sin medlem, har haft nogen 
indflydelse på organisationen. 

• Jeg er kun medlem for at kunne være 
medlem i min lokale jagtforening. 

• Vel organiseret jagtforbund 

• Det giver super godt viden om jagt og 
vildtpleje og meget andet . 

• Bladet med fagligt indhold. Det politiske 
arbejde, dog med kraftigere fodaftryk 

• Fællesskab 

• At der sørges for at påvirke politikerne i 
positiv retning og holde modarbejdende 
organisationer i skak og sørge for vi får 
fagligheden frem i stedet for 
mudderkastning. Vi skal ikke være den 
"pæne" elev i klassen og ikke være bange 
for at fremstille usaglige eller direkte 
forkerte udsagn der har til fordel at skade 
jagten som helhed 

• Rådgivning og læring 

• Oplysninger og støtte 

• For at støtte den danske jagt, samt for at 
kunne være medlem af min lokale 
Jagtforening. 

• Jagtens fællesskab. Jo flere jo større 
indflydelse. 

• At de varetager også de fattige jægers 
interesser og ikke kun dem der har råd til 
den store jagtleje 

• En god jagtforening 

• Adgang til skydebaner 

• Fordi jeg skal 

• Opbakning til en organisation, som 
varetager kommunikation til samfundet. 
Dette er vigtig for os jaegerer for at kunne 
fortsaette... 

• At DJ aktivt og konstant arbejder på at 
forbedre danske jægers jagtvilkår. 

• DJ som rådgivende organ. Det burde være 
jagten igennem de lokale foreninger. Det er 

desværre ikke mange steder, der er reel 
jagt tilbage i de lokale foreninger. 

• Min interesse for natur, dyreliv og at 
bedrive jagt på den korrekte/ansvarlige 
måde. 

• bladet der er meget god læsning, og gode 
relavande   
 artikle 

• At have et godt forbund i 
Ryggen 

• At det giver mig som jæger et talerør til 
politikere og andre som er involveret i 
jagten. 
Endvidere er det fællesskab der kommer 
igennem den lokale jagtforening for mig 
super lækkert. 

• At jeg er med i en jagtforening, og at det 
er et krav at være med i DJ.  
 
Der bør være mere pondus og slagkraft rent 
politisk i DJ, så man ikke ender med 
Hollandske tilstande or jagten... 

• At holde mig bredt orienteret om jagt og 
jagttider, natur og aktuelle nyheder 

• Jeg er medlem af DJ fordi jeg ønsker en 
stærk grøn organisation som kan tale 
jagtens sag politisk og ift. andre grønne 
organisationer, og sikre at der også i 
fremtiden er gode muligheder for at dyrke 
jagt i DK.  
 
Derudover også varetage juridisk arbejde 
og sikre fornuftige vilkår indenfor våben 
lovgivning, jagtlovgivning, jagttider, osv., 
samt at medvirke til en positiv udvikling på 
ovennævnte områder i diverse internatioale 
fora. 

• Sammenhold i foreningslivet, og anvendelse 
af skydebaner. 
Plus bladet jæger. 

• Danske jægeres politiske stemme 

• Fordi jeg skal være det..... så der er 
egentligt ikke noget valg 

• Jagtmulighederne. 

• At de varetager jægernes ret 

• Fællesskabet, og styrken i dette. 

• Støtte op om forbundet 

• skal være det 
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• rabat på hundeforsikring og forsikring af 
stjålent gevær på skydebanen 

• fællesskab / hundetræning vigtig info til 
jægeren 
fælles interesser varetages politisk  
etiske retningslinier for vildtet i naturen 
 og meget mere 

• At jagten bliver plejet på bedste vis i 
politiske sammenhæng, så vi fortsat kan 
drive jagt. Dernæst at vi får saglige 
undersøgelser, så vi Foreksempel, igen kan 
skyde duer i, hvertfald oktober måned. 

• Information og vidensdeling 

• Medlemsskab af en skydebane, samt at jeg 
håber de forvalter mine interesser godt. 

• Styrke i tal - men brug nu den styrke 
fornuftigt 

• Sammenhold 

• Fællesskab 

• Forsikring. 

• Krav for at komme på skydebanen. Der er 
jo ingen kurser, ingen jagtmuligheder og 
slet ingen gennemsigtighed i det politiske 
arbejde. Og NEJ; det kan ikke påvirkes 
lokalt “for sådan har vi altid gjort” er 
holdningen. 

• man kan følge med,uden for sin egen 
jagtforening,og hvad der sker politisk 
ænderinger med mere 

• At få viden om jagttider og lovændringer. 

• Jeg er jæger og Danmarks Jægerforbund er 
ubetinget den organisation, der i bred 
forstand bedst repræsenterer danske 
jægeres interesser over for 
beslutningstagere, andre 
interesseorganisationer og vores 
medborgere. Det kan ikke undgås, at nogen 
jagtlige særinteresser er uenige i den 
politiske kurs - men det kan ikke være 
anderledes 

• Ordentlighed 

• Fællesskab 

• For at stå sammen om mere jagt. 

• Det er min faglige vinkel på jagt, ændringer 
i lovgivning, nye regler jeg skal kende. 
Desuden vigtigt for mig at læse om 
samarbejdet om jagt og få en fornemmelse 
af jagtens politiske arena og opbakning i 
landet. 

• Jeg er jæger? 

• Det at være med i en organisation der 
varetager naturens og jægernes fælles 
interesser. 

• Jeg er jæger og har brug for et fællesskab, 
der varetager mine interesser på det 
område. 

• Det er nemmere at være medlem af flere 
lokalforeninger 

• Tilegne mig vide inden for jagt 

• Det er den eneste mulighed for at støtte 
jægernes sag vedr jagttider - selv om det 
går jævnt skidt. Jagtbladet glæder jeg mig 
også til hver måned, men det er 
sekundært. 

• det er vigtigt at have en interesse org. da 
jagt og våben ikke altid er særlig velset i dk 

• Sikkerhed og udvikling 

• Det bør være sammenhold med det er der 
ikke 

• At det var et krav i vort konsortie. 

• Ved ikke 

• At støtte et forbund der forbedre 
mulighederne inde for Våbenloven og Jagt. 
 
Bedre og sjovere fællesskab. 

• At i sørger for en ordentlig Jagttid på så 
som dåvildt  
det er helt hen i været at der ikke er mere 
jagt på dem  
Og mere jagt på Duer 

• Relevant oplysning om udvikling i jagt 

• Det er den største nationale 
jagtorganisation og har gode kurser. 

• Jeg er medlem, fordi jeg syntes at de 
lokale foreninger gør en rigtig stor indsats 
og et rigtig godt stykke arbejde. Derudover 
er der godt læsestof i jæger og nogle gode 
kurser. 

• For at være med til at regulere og fordi vi 
skal stå sammen. 

• Appen 

• Fordi jeg føler det nødvendigt for at jagten 
har nogle fortalere politisk og som 
interesseorganisation 

• Jeg er jæger og ønsker bedre forhold for 
vildtet i Danmark - i endnu højere grad 
bedre forhold for naturen generelt. 
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• Er forpligtet til det pga. Min jagtforening 

• Samspillet mellem politik og jagt er vigtigt 
- det støtter jeg op om. 

• Adgang til medlemsnet og det politiske 
arbejde DJ laver 

• Jeg vil godt støtte jer :-) 

• Fællesskab  
interesse i natur og jagt 

• Fælles skab 

• Man bør være en del af en større 
interesseorganisation. 

• Magasinet Jæger 

• Støtte op om en organisation som kæmper 
for så meget jagt som muligt på den rette 
baggrund - hvad der er forsvarligt og 
rimeligt. 

• Jeg støtter en organisation som taler for 
jagt i Danmark 

• Regulering 

• Fællesskabet i lokal foreningen 

• Den eneste årsag til at jeg er medlem af DJ 
er, at jeg ellers ikke kan være medlem af, 
og dermed støtte, min lokale jagtforening. 
Hvis DJ ikke havde taget foreningerne som 
gidsler og tvunget dem til kun at have 
medlemmer, der samtidigt betaler meget 
mere til DJ end til foreningen, så havde jeg 
ikke været medlem af DJ. 
Jeg opfatter DJ's metoder som mafia-
agtige, og jeg oplever DJ's ledelse og 
øverste ledende forsamlinger som ekstremt 
indspiste og loge-agtige, med absolut ingen 
interesse i, hvad de menige medlemmer 
ønsker 

• ved ikke 

• Kampen for mere biodiversitet 

• Mulighed for at gå på jagt i 
jagtforeningsregi 

• At de vil arbejde for den lille mands 
jagt.... der har de svigtet. Man ender med 
følelsen af, at DJ kun repræsenterer, 
godserne, de store jordbesiddere og de 
store konsortier... 

• Faglig organisation 

• Mulighed for juridisk rådgivning 

• Varetager interesser politisk og 
samfundsmæssigt for de danske jægere. 

• SAMMENHOLD! SAMMEN ER VI STÆRKE 

• Skydebaner og hundetræning,  
Opslagsværk af eks. Jegttider ovs 

• Man bør være medlem af et forbund 

• Information, rådgivning, jagtfremende 
arbejde 

• AT være medlem i min lokale jagt forening 

• Jeg er medlem for at være i den lokale 
jagtforeningen 

• Forsikringen da jeg er skydeinstruktør mv. 

• Fællesskabet / sammenholdet. At være en 
del af noget stort. 
At få skabt mere jagt, vildt og natur. 

• Den lokal Jagtforening 

• Indflydelse på jagten i Danmark 

• jagt forsikring, og fornuftig vildt forvaltning 

• Gratis skydning med riffel 

• Holde mig orienteret 

• Bladet Jæger 

• Godt fællesskab og faglig sparring 

• Jægerne må stå sammen for at få 
indflydelse og DJ er den eneste seriøse 
organisation til at samle. Dog synes jeg, at 
der er langt til toppen, og der er blevet 
indgået nogle ærgerlige kompromisser, der 
har haft ødelæggende indflydelse på vigtige 
jagtområder. 

• At få tilført viden om jagt i almindelighed 
og om jagtvåben og andet jagtudstyr 

• neutral 

• Jeg er jæger 

• Vil gerne støtte forbundet 

• Et håb om et samlingspunkt og sted at finde 
hjælp og inspiration som nyjæger 

• Bred orientering om alt jagt- og 
naturrelateret 

• Godt bagland 

• At jeg ønsker at støtte en forening, der 
samlet varetager jægernes interesser i 
samfundet = den i bred forstand politiske 
interessevaretagelse 

• Blev medlem da jeg tog jagttegn for tre år 
siden og ville gerne se hvad det var for 
noget. 
Og så fik jeg jægermagasinet med også. 
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• Det er en organisation der er der for mig, 
når jeg har brug for det 

• En faglig organisation som ser på jægeren 
som en helhed 

• Adgang til viden og hjælp, god partner i det 
frivillige arbejde i vores lokale forening 

• Fordi det hjælper min forening 

• Ved ikke 

• At vi som jægere skal vise at vi holder 
sammen.  Og give de andre grønne 
organisationer noget modstand. 

• God inspiration og jeres kursus 

• Holder mig opdateret generelt om jagt og 
natur. 

• holde mig informeret 

• Ved ikke. 

• De forskellige artikler i medlemsbladet 

• Magasinet Jæger, billigere skydebanepris 
og håbet om flere og bedre rabataftaler 
(det er godt nok tyndt, at der ikke er nogle 
rabataftaler med fx jagtbutikker). 

• Generel information 

• Det faglige 

• Vi er nød til at danne en fælles front for at 
få indflydelse. 
Derfor er det også vigtigt at høre alle, høj 
som lav. 

• Stor faglighed kombineret med politisk 
holdning til at fremme god jagt. 

• Arbejde som instruktør, uddannelse samt 
medlemskab af min jagtforening 

• At have et samlingssted for min interresse 
for jagt og natur 

• Forsikring 

• Troen på at topstyring og kammerateri en 
dag er fortid, og det er flertallet af 
medlemmerne som sætter bestyrelsen, og 
ikke som idag, rygklappere der hytter 
hinanenden.  
Når en ordenligt bestyrelse er på plads, kan 
der forhåbentligt arbejdes for "den lille 
jæger" og ikke tilgodese de store godsejere 

• De gode tilbud, og gode rabatter på DJs 
skydebaner med instruktør. 

• Politisk arbejde til at nedsætte 
behandlingstider af våben- og 

importtilladelse samt tilladelser relateret 
til genladning. 
Det samme gælder for at sørge for at større 
kalibre samt halvautomater ikke forbyder. 
Arbejde for at digitalisere alt med 
ansøgninger og tilladelser 

• Interesse varetagelse 
 
Lokalt foreningsmedlemsskab 

• De varetager mine interesser som jæger 

• Magasinet Jæger 

• Lokal jagtforening har noget godt jagt 

• At organisere sig er vigtigt, så man fremstå 
en samlet stemme i natur og friluftlivs 
debatten i forhold til de andre 
interessenter 

• At holde sig orienteret om jagt 

• Jeg har desværre ikke vigtigt argument i 
nuværende setup. Måske politisk 
indflydelse (manglende) 

• Kurser til medlemmerne og dj, s arbejde 
for jagt og vildtet 

• Min lokale jagtforening!!! 

• For hele tiden at holde mig orienteret i 
forhold til jagt og natur på øverste niveau. 

• Fællesskab 

• At være med i et fagligt interesse forbund. 
DJ s politiske rådgivning . faglig rådgivning 

• Kontakten til de lokale jagtforeninger 

• For at være en del af den lokale 
jagtforening 

• fællesskab og info 

• Vi er kun stærke, hvis vi står sammen !! 

• Det er den forening der varetager mine 
interesser som jæger 

• At jeg kan være medlem i min klub 

• ved ikke. 

• Der skal jo være en interesse organisation 

• Stærk faglighed 

• At i til enhver tid arbejder hen i mod 
varetagelsen af den lille mands interesser 
inden for jagten og hans synspunkter. 

• Er nødt til at stå sammen. 
 
er imidlertid ærgerlig over at der ikke er et 
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reelt medlemsdemokrati i DJ 
 
Det er meget pampere, der vælges 
indirekte gennem flere niveauer. Det 
stinker 

• Forbundet holder en ajour med hvad der 
foregår rundt omkring i jagt regi - våben 
med mere. 

• De muligheder man får ved at være 
medlem af DJ. 
Og det helt fantastiske medlemsblad. 

• Fællesjagter i forening 

• Det er jeg nødt til hvis jeg skal være med i 
en jagtforening. 

• Kurserne og det politiske arbejde 

• At jeg får jæger og kan følge med i nye 
regler og udviklingen i vildtbestande etc. 

• At DJ er jægernes ‘talerør’ til politikker og 
myndigheder 

• Et håb om at få forbindelser til jagt 
områder i danmark. Men jagt er kun for de 
velhavende 

• At der arbejdes for vildtet og naturen. 
Samt det fysiske jagt magasin 

• Egentlig for at støtte op om kollektivet, jeg 
bruger ikke fællesskabet ellers. 

• At jeg er jæger 

• En fælles stærk organisation med politisk 
indflydelse som varetager jagten i Danmark 

• Jeg er jæger 

• Jeg har meldt mig ud af DJ 

• Deling af viden 

• Sammen tror jeg vi står stærkest 

• Det er svært at sige, men det er en god 
måde at holde sig opdateret på ift. nyheder 
inden for jagt og natur. 

• det er jeg automatisk ved medlemskab af 
min jagtforening 

• Fællesskab 

• For at være medlem af min jagtforeningen. 

• Jagt Bladet 

• At DJF har politisk indflydelse på 
jagtlovgivning i både Danmark og i Europa 

• Det er den vigtigste organisation til at 
arbejde for jagten politisk. Jeg er ikke helt 

enig med den linje der er lagt, men der er 
ingen der gør det bedre 

• DJ har politisk indflydelse ift. fastsættelse 
af jagttid på trækvildtet, og jeg kan godt 
lide Claus' retning med data og faglighed i 
højsædet. 

• Ellers kan mand jo ikke,være medlem af en 
jagtforening. 
 
Men det er godt at være medlem. 

• Ny læring og kontakt til folk der har 
erfaringen og viljen til at lære fra sig. 

• Støtte en fælles interesseorganisation som 
arbejder for jagtens vilkår i Danmark, og 
for at få et magasin med gode historier som 
omhandler min interesse. 

• Relevante informationer 

• Som relativ ny jæger er det væsentligt at 
komme ind i et interesse fællesskab hv or 
man kan få gode råd og vejledning. 

• Råd og rettigheder  
Jagt magasin og.  
Våben test og rejse beskrivelse 

• Enighed gør stærk. 

• Info 

• Være med til at støtte arbejdet for 
jægernes interesser 

• Jeg mener at set skal være mere synligt at 
DJ vil have jagt både bondejagt men også 
store klapjagter. Vi skal være mere 
konsekvente overfor modspillere som DN, 
DOF og de andre grønne. Vi skal påvirke 
Christiansborg mere. Og fastholde 
andeudsætning med grundige undersøgelser 
omringe den ringe fauna påvirkning 

• Styrke i det politiske 

• Hvis man ikke er medlem kan man ikke 
påvirke.  
Hvis man vil ytre sig skal man være i 
systemet. Er man ude har man vundet 
retten til at tie. 

• At være relevant og kampen for et godt 
jagt miljø i DK. at tage den Politiske kamp/ 
indflydelse 

• At vi er nødt til at have en samlet 
organisation der varetager jægernes 
interesser i dk. 

• At vi står sammen som jægere 

• Fællesskab og samarbejder. 
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• Det skylder man som jæger organisationen! 

• Måske et slidt udtryk, men en bæredygtig 
natur for alle natur interesserede i 
Danmark. 
Og stop det trykte blad som en fast del af 
abonnement. Lad abonnenten vælge om de 
vil spare papir og transport og nøjes med et 
digitalt blad. 

• For at være medlem af lokale jagt 
foreninger 

• Det er dejligt at man ved man bliver bakket 
op fra baglandet... 
At man bliver orienteret og holdt 
opdateret... 

• Fællesskab samt Hjælp og vejledning, i 
forbindelse med jagt 

• DJ varetager mine jagtinteresser 

• Becasue when I did the test I have been 
told I have to be but since then no 
communication and its very had for me as 
foreigner to find out whats happening 

• Er det ikke en pligt at være med til at 
støtte sin og andre jægers interesse som 
jæger. 

• Min lokale jagtforening, som jo er det 
eneste sted i DJ regi hvor min stemme 
tæller. 

• Krav fra min Jagtforening i forhold til min 
våbenpåtegning 

• Information om jagt og natur 

• Fællesskabet, vidensdeling og kurser 

• det er godt og have en god sparringspartner 
med en høj faglighed 

• Gode forhold for dyr og natur 

• App'en Jæger og bladet 

• Et godt spørgsmål , ved det ikke , måske 
ingen 

• Bladet 

• at give jer politisk pondus. Altså at I har 
flest mulige medlemmer for at kunne veje 
tungt og tale fagligt relevant til fordel for 
korrekt, ansvarlig og bæredygtig jagt. 

• Dj skal være med til at sikre den frie jagt 
på søterritoriet og jagtens udbredelse i dk 

• Støtter dj da det er den eneste 
jagtorganisatio  i DK 

• Medlemsskab er i den grad tvunget ellers er 
man udelukket fra alle muligheder. 
Tag for fanden at acceptere at Dansk Land 
og Strandjagt også har sin berettigelse.  
Lær at samarbejde i stedet for at fryse folk 
ude fra DLS. 

• De lokale foreninger 

• Jeg ønsker en organisation der er mere 
demokratisk i sit valsystem og som står 
stærkere i medier og over for politikerne, 
så vi ikke blir overrumplet konstant af dof 
etc. 

• Mener at DJ er vigtigt talerør, som 
varetager mine interesser. 

• Fordi jeg er jæger... 

• For at holde mig opdateret på området - 
primært via bladet Jægeren 

• Information om love og regler, samt nye 
tiltag inden for jagt 

• Uddannelse og kurser 

• Politisk arbejde for jagt og natur. 

• At dansk jægerforbund arbejder for 
jægerne og hundearbejdet. Ønsker at 
jægerforbundet opruster deres mulighed 
for at uddanne deres medarbejdere i at 
tackle div. dyrevelfærdsorg. så jagt og 
hundetræning kan fortsætte. ( tænker lidt 
her på gravtræning af vores gravgående 
hunde, som vi nu blindt skal bruge på 
gravjagt uden foregående træning samt 
mulighed for at slippe vores drevhunde i 
skoven, således også de kan opretholde 
deres færdigheder. 

• løbende orientering om jagttider og 
lovgivning. 

• Det er fælles om kg skabe en sund natur 
ned masser af vildt samt nogle gode lokale 
skydebaner 

• Det at jeg til enhver tid kan trække på 
faglig hjælp. 

• Håbede på at DJ varetog de små jægere og 
deres jagter, men er så slemt skuffet 

• At jagten i dk ikke bliver en rigmandssport, 
hvilket det i min verden er ved at blive. Så 
hvis mit medlemskab skal fortsætte skal 
man overveje og se mere på den frie jagt 

• Jeg oplever en form for fællesskab og jeg 
føler mig mere oplyst. 
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• Fællesskabet, bevarelse af jagten i 
Danmark og ordentlig forvaltning og 
beskyttelse af den danske natur og vildt. 

• App'en, evt kurser, og nyjægerjagter 

• Sammen står vi stærkere 

• Det er altid rart med en organisation der er  
faglig kompetent. 

• Læring 

• At jeg på den måde holder mig orienteret 
om alt indenfor jagt. 

• felles jagt i jagt foreningen 

• Information og viden, samt støtte 
forbundets arbejde 

• Det er at jeg kan holde mig opdateret  på 
nye love og jagt tider. 

• Interessefælleskab, jagtforening, bladet 
Jæger 

• Afgang til bladet jæger, og App 

• Mulighed for at finde en god jagtforening 

• Holde mig opdateret samt almen interesse 

• Ellers kunne jeg ikke være medlem af en 
jagtforening. 

• Jeg er jæger og det giver politisk 
indflydelse at vi har et fælles talerør. 

• Nye bekendtskaber, natur, faglighed 

• Organisering af jægere og et fælles talerør 
for jagt i Danmark. 

• For mig er det absolut vigtigste, at  der 
bliver kæmpet for at jagt også vil være en 
del af vores hverdag i fremtiden. Jægere og 
udøvelsen af jagt bliver hurtigt sat under 
politisk pres i en verden hvor mange 
beslutninger bliver truffet ud fra en 
følelsesmæssige i stedet for en rational 
argumentation. Det vigtigste er en god 
vildtforvaltning og at vi har en god og sund 
vildt bestand, men det er også en yderst 
vigtig karakter, at midlertidige fredninger 
på vildt (eksempel edderfugl hun) ikke blot 
ender op i permanente fredninger. Derfor 
ser jeg den politiske indflydelse som det 
aller vigtigste arbejde for DJ. 

• Jeg er jæger 

• Uden et Jægerforbund, er der ingen jagt i 
DK 

• Det politiske arbejde der udføres 

• Vigtigt med en interesseorganisation der 
agerer på de Danske Jægere's vegne. 
(Disneyficeringen af dyrelivet er næppe 
blevet mindre i de senere år.) 

• Bidrage til at Jagtens interesser bliver 
varetaget på politisk plan 

• Info om nye og forhåbenligt bedre Jagt for 
jægerne. 

• Orientering. 

• Godt spørgsmål-er efterhånden i tvivl 

• Mulighed for rådgivning samt jagtbladet 

• Støtte op om jagten i Danmark, herunder at 
der fortsætter med at være jagt i Danmark 

• Jeg har ikke noget argument for at være 
medlem. Jeg har bare ikke fået taget mig 
sammen til at stoppe medlemskabet. Man 
havner jo automatisk i en 
abonnementsfælde, når man tager 
jagttegn. Det er i sig selv virkelig 
usympatisk bondefangeri. 

• Opdateringer og andres erfaringer forsikring 
jagtbladet 

• Jeg føler mig "beskyttet" af forbundet, der 
er mange års erfaring og viden om faget, 
bag forbundet. 

• Enlig er det fellesskabet men vi mangler 
lidt mere rygrad og ture sætte os opfodrer 
vores banemænd (DOF osv.) og fortælle 
offentligheden hvad vi mener det er altid 
DOF (især) og de andre organisation som 
råber op det må vi også gøre.. 

• Jagthorn 

• Bidrage til en større stemme når regeringen 
eller Folketinget forsøger at gennemføre 
tiltag der modarbejder jægere eller jagten 
i Danmark. 

• Samlet indgang til jagt i Danmark. Det er 
der jeg begynder når jeg søger oplysninger 
om jagt, våben o.l. 

• Jeg er kun medlem,fordi jeg ikke kan blive 
fri,hvis jeg vil være medlem af en af 
klubberne. 
Jeg overvejer lige nu,om jeg skal melde 
mig ud. 
Da jeg ikke syntes jeg for værdi for 
pengene 

• Jeg føler mig tvunget til det 

• At kunne komme på jagt og være forsikret 

• tryghed for mig og for naturen 
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• Sammenhold 

• Indflydelse på jagt i DK, også via 
international arbejde. 
Det er dog ønskeligt at der arbejdes for 
mere fornuftig og gennemskuelig jagt på 
kron- og dådyr. Ens områdeopdeling, jagt 
er der stemmer mere overens med den øget 
bestand. 

• Jeg vil mene det er vi er forsikriet og af vi 
kan få hjælp vis der skulle ske nåde 
 
 
 
Jeg syns meget af når jeg for bladet er der 
da mange gode historier.   
Men hold da kæft al det unøvendig reklame 
for ny jæger der er afligevel ikke er billiget 
vis men først kigger efter og afligevel tro 
man det når det kommer ud i sådan et blad 
som jeres uden den støre erfaring.   
Det er selvisk for der skulle i står klar med 
de gode råd så man blive ledt frem til hvad 
man skal købe og hvad man kan købe og 
hvad der er godt og kigge efter i stedt for 
og tænke på reklamen give penge til og 
holde mest af det andet lort i gang.    
 
Der skulle man tænke tilbage på hvordan 
man selv var i opstart af ny jæger og tænke 
af mange ikke har en fod inde i jæger 
Kresten til og hjælpe en på vej uden det 
bliver en dyr lægerstreg  
 
Og give folk med insats på frivilliges 
arbejde en stor hånd i hvert blad som 
mårhunde grupperne  
Der kæmper nat og dag 
 
 
Tag en enkelt mål gruppe med hver gang i 
bladet og vis det stor arbejde frem og hyld 
dem  
 
Jeg er slet ikke selv frivillig men har stor 
respekt for dem. Når jeg læser på facebook 
hvor stor hjælp de ligger i det.  
 
Husk og tænk på de små uden de store tale 
rør 
 
De andre skal nok klemme deres 
bemærkninger igennem uden problem. 

• Muligheden for at blive klogere på områder, 
jeg normalt ikke kender til. 

• Støtte gode formål 

• For at støtte det som interesseorganisation 

• Vejen til jagttegn 

• Medlemsblad 

• Åbenhed på alle punkter. 
 

• Medlemskab af en forening under Danmarks 
Jægerforbund 

• Interesse i jagtsagen 

• Vedvarende mulighed for jagt i dk i bred 
forstand 

• Jæger magasinet og at tilegne sig viden og 
hjælp 

• Håber de fremover vil tænke på 
medlemmerne 

• fællesskab i den lokale jagtforening og jagt 
bladet 

• En vigtigt organ for den fremtidige jagt. 

• Idk 

• Vidensdeling 

• kurser, hjemmesiden, bladet jæger 

• Mulighed for indflydelse 

• Som modspil til DN enøjede religiøse 
synsvinkel. 

• Mest for Balder jæger og kurser 

• Det er jeg fordi det kun er sammen at vi 
som jægere kan have indflydelse på 
hvordan jagten i Danmark skal kunne foregå 
og bibeholdes. 

• hunde arbejde 

• For at stå sammen. 

• Følge med i nye tiltag og støtte et godt 
formål 

• Dj er for mig er centralt og nødvendigt 
organ til at opretholde jægernes mål i den 
danske politik. Og skal i mine øjne fungere 
som et evidens baseret modstykke til en 
fremtræden følelses baserer politik på det 
grønne område 

• relevante jurser og opbakning til jagt 
generelt 

• Få viden og kan følge med samt bladet og 
jeres app. 

• Det er vigtigt at stå sammen mod højere 
magter der vil forbyde havjagt og generelt 
jagt i Danmark 

• Bedst og mest muligt jagt i DK. Samt viden. 



151 
 

• At jeg er det igennem min jagt forening 

• God information omkring jagt, naturpleje, 
patroner. Nyheder omkring jagt, i det hele 
taget. 

• Ved ikke 

• Det er at have en organisation som 
arbejder seriøst med både lovgivning, og at 
vise/informere mere om jagten i DK 

• Det at stå stærkt som forening 
være/udføre noget som en samlet enhed. 

• Sammenhold og det gode fællesskab 

• Tvunget, da jeg skyder på hold.  
Havde jeg kunne undvære havde det været 
valget. 

• Jeg har meldt mig ud - derfor kan jeg ikke 
svarer. Jeg har meldt mig ud bla. pga. Dj 
håndtering af medlemmernes tiltro til DJ´s 
ledelse - den bliver misbrugt i en grad jeg 
ikke vil støtte. DJ´s ledelse. DJ´s ledelse 
tænker for meget i egen interesse og 
glemmer medlemmerne og hvorfor de 
egenlig blev vagt ind. Jeg kan heller ikke 
støtte den model der bliver brugt når der 
er valg til formandsskabet - den stinker og 
bliver magt misbrugt - med den model 
bliver der aldrig valgt en formand 
demokratisk.... 

• Vi er forsikret og vi kan søge råd og 
vejledning 

• Bladet 

• Jeg har ikke fået mig meldt ud endnu .. 

• At antallet af medlemmer giver taljeret i 
VFR 

• Orientering om Jagt i DK 

• Mest muligt jagt for alle. Fremtidssikre 
jagten. 

• Adgang til lokal skydebane 

• Det er vigtigt med et forbund, som kan 
varetage de danske jægereres interesser. 

• Er kun medlem for at være medlem i en 
lokal jagtforening 

• At jeg forsat kan regulere råger, ellers var 
jeg meldt ud pga. den politiske kurs 

• Tjae. 
Jeg vil gerne bevare en bred jagttradition i 
DK.  
Men alle de ting jeg har svaret hverken 

/eller er vigtige argumenter for - det er 
bare en skam, at I er usynlige! 

• Oplysninger i bladene 

• Det er godt at være organiseret om en 
fælles interesse. 
Giver god samvittighed at støtte en 
organisation der tager sig af jagten. 

• Bedre jagttider 

• Oplysninger om nye regler og love. 
Kurserne jeg forhåbentlig kommer på i 2021 
da de blev aflyst på grund af corona 

• Godt arbejde  

• At sammen står vi stærkest 

• Kurser 

• Aht Jagthorn blæsning - 
Forbundsmesterskaber 

• Super forbund med god etik 

• fællesskab 

• Jeg vil gerne støtte den forening der skal 
sikre vores Jagt i danmark. Synes det er 
vigtigt man har en forening der kan kæmpe 
for jægerne 

• Jo flere vi er med samme interesse, jo 
stærkere står vi. 

• Jagt relevant viden. 

• For venskab sammen hold og gode 
kammerater på skydebanen . 

• For at mindste afviklingen af jagt 

• Netværk, informatiob 

• Medlemskabet af min lokale jagtforening, 
af sociale og jagtmæssige årsager. 

• Fælles stemme til politikkerne 

• Vartage hav og strandjagten  så næste 
generationer også mulighedenfor at prøve 
den kultur 

• Der er ikke noget alternativ 

• At jagt får en stemme 

• Det er vores fællesskab uden dj stod det 
skidt til men i kan forbedre jer ved at være 
med i de forskellige kampe mod fredning 
osv 

• Organisering 

• At jægere og jagt har en stemme 
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• Jeg har forventning om at Danmarks 
Jægerforbund på medlemmernes vegne vil 
arbejde for at udvide rammerne for jagt og 
være modvægt til politisk modvilje mod 
jagt og våben. 

• Jeg er jæger 

• Bladet Jæger 

• Tilbud og ordnede forhold 

• Jeg er medlem fordi det er vigtigt at 
jagtens interesser og muligheder varetages 
via fælles indsats og med kompetente 
fagfolk. Vi SKAL stå sammen ! 

• Magasinet Jæger 

• Når der er gode artikel om jagt i udlandet 

• For bl.a. at blive klogere på en fælles jagt 
forståelse specielt som nyjæger. 

• Fordi man skal 

• Jeg er kun medlem fordi jeg SKAL være 
med for at være med i en forening 

• Hundearbejde 

• Jeg har lige meldt mig ud grundet 
topstyrring, og det kun virker som om det 
kun er de stores interresser der varetages 

• fællesskab, give jægere en god profil 
offentligt og gode vilkår for jagt 

• At faglig viden, er tilgængelig, at forbundet 
er for alle, på forskellige niveau. 

• At DJ bruge sin indflydelse til at skaffe de 
bedste betingelser for jagr og natur 

• Var et krav for at være medlem i en 
specifik skydeforening 

• Som relativ nyjæger - råd og vejledniung 

• Tryghed 

• Dj er bare det bedste jægerforbund ! God 
støtte, de er lyttende, og hjælpsomme! 

• Jæger app og bladet. Overvejer kraftigt at 
melde mig ud idet det er meget topstyret 
og ikke repræsentere alle former for jagt 
og dermed ikke alle jæger. Det er for mig 
ikke synligt hvad Danmarks jægerforbund 
har opnået at politiske resultater. 

• DJ arbejde for jagt i DK 

• Gode muligheder i forhold til skydning og 
træning med riffel og hagl bøsse 

• Det fagligefællles skab, som vi jægere 
samler for at beskytte den danske jagt 

• Lokal jagtforening' 

• I gør det godt 

• Fællesskab - tale med en stemme - politisk 
modvægt til ornitologer og Dansk 
naturfredningsforening. 

• Fællesskabet 

• Stå sammen om vores fælles interesse 
Jagt&Natur ��� 

• Vejledning og råd vedr. Jagt. Og skydebane 
aktivitet 

• At jægerens interessser bliver varetaget, og 
ikke forbundets intressser 

• Interessefællesskab og opbakningen til jagt 
i DK 

• Danmarks Jægerforbund er det eneste 
seriøse forbund vi har i Danmark for os 
jægere. 
Om man er enig med hvad der sker 
jagtpolitisk og hvordan organisationen er 
bygget op, kan være noget helt andet. 
Men hvis man vi have noget gjort 
anderledes, så bliver man nød til at arbejde 
for det, der hvor ændringerne skal ske. 

• Dj arbejde for at bevare jagten politisk, 
lovmæssigt og i den brede befolkning samt 
vildt og natur pleje 

• Information og at der bliver gjort en indsats 
politisk 

• At jeg er med til at støtte viden og 
udvikling af bæredygtig jagt. - og at vi 
synliggør jagtens relevans overfor det 
øvrige samfund så jagten forbliver sund og 
levende for Hele folket. 

• I håbet om, at det store fællesskab stadig 
vil acceptere "retten" til at gå på jagt for 
den enkelte. Dette håber jeg sker igennem 
formidling af viden. Viden om naturen, jagt 
etik biologi m.m. til de jæger der går på 
jagt. At de "rådne" æbler vi ikke kan 
sortere fra, kan vi måske påvirke i en 
positiv retning igennem formidling af viden.  
Påvirke flertalet som ikke er for jagt, til en 
større accept af jagt, igennem viden. 

• At der gøres rigtig meget for naturen 
således at der er et sammenhæng mellem 
natur og jagt 

• At i støtter op om den lille jæger, ikke kun 
de store jordbesiddere, hvilket i pt. ikke 
gør! 

• Magasinet og forsikring 
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• DJ fremstår som en faglig og saglig stemme 

• Apps og de er brug venlig,  så det er nemt 
at få overblik. 

• Jagt/samvær i den lokale jagt forening 

• Organiseret sammenhold blandt jægere. 
Ajourførte regler for jagt.  
Forbundets politiske lobby arbejde. 

• En politisk stemme. 

• Jagtfaglighed og fællesskab 

• Den største organisation indenfor jagten. 

• At DJ varetager medlemmers interesser 
også overfor politikerne. 

• Den eneste forening der seriøst varetager 
jagten i Danmark! 

• en fælles stemme for jægerne 

• Vi løfter i flok 

• support ad hoc 

• de varetager de politiske interesser 

• Medlems blad 

• At der arbejdes for den fri jagt. 

• For at være med til jagt. 

• Den lokale jagtforening 

• Sikre gode vilkår for jagt. 
Understøtte foreningsliv i jagtforeninger. 

• At der er valg til hovedebestyrelsen hvor 
alle medlemmer stemmer dem ind 

• Lokal Jagt Forening  
Deltagelse 

• Det er et krav, for at kunne være medlem i 
en jagt forening. Kun derfor 

• Fordi jeg er medlem i den lokale 
jagtforening 

• Sammen har vi størst stemme 

• Vi skal stå sammen, så vi kan bevare vores 
natur, ved at drive jagt på en bæredygtig 
måde. 

• At varetagelsen af mest mulig JAGT bliver 
til gode set. At jagttider bliver fast sat på 
et videnskabelig Og fagligt grundlag og 
ikke!Som hidtil.  
At flere af Jagt tegns midlerne kommer i 
brug hos enkelt mand, og midlerne kan 
søges til vildt og natur pleje hos den 
enkelte. 

• God inspiration i "faget" jagt, nyheder 
indenfor grej og natur, spændende historier 
og jagtfællesskab 

• Lokale muligheder for hundetræning og 
jagt 

• Interessefællesskab 

• For at kunne være i bestyrelsen i lokal 
jagtforening 

• Bidrage til fælleskabet blandt jægere og 
hundefolk 

• Oplysning all rund 

• Jo flere vi står sammen jo bedre bliver det 

• information 

• Vi er stærkest, når vi står sammen. 

• Fællesskab i jagtforeningen og magasinet 
jæger 

• Flugtskydning 

• Det store fællesskabs muligheder, for at 
kunne søge indflydelse på min hobby 

• skydekurser 

• Jeg føler dj repræsenterer de danske 
jægere meget fornuftigt. I laver et godt 
stykke arbejde på samfundsniveau, og det 
vil jeg gerne være en del af. 

• Godt jagtblad 

• Varetager jægernes interesser politisk. 

• Sikre at vi kan gå på jagt i de kommende 
generationer. 

• For at jægere kan stå med en større og 
stærkere stemme 

• Interesse, inspiration... 
Jeg er nyjæger:) 

• At være en god jagthundeinstruktør 

• Interessen for jagt 

• Har en god kammerat som er formand for 
lokal jagt forening 

• En bra tidning 

• For at blive medlem af lokal jagtforening. 
Understøtter gerne organisering og tilsyn 
med lokale jagtforeninger. 

• Politisk gennemslagskraft 

• politik og skydebaner 

• Informationer, Inspiration, netværk, 
politisk interesse, sammenhold 
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• DK's største jægerorganisation - der gør et 
godt og vigtigt arbejde for jægere i DK. 

• Information om jagt og politisk indflydelse. 

• Jeg er jæger 

• for at forstå fællesskabet. 

• Information primært via bladet 

• jeg er jæger 

• Bladet og information. 

• Som (ny) jæger vil jeg gerne støtte de 
generelle kår for udførsel af ansvarlig jagt 
og samtidigt have mulighed for at udvikle 
min egen jagtkundskaber 

• informationer og fællesskab 

• Fællesskab som arbejder for god og 
bæredygtig jagt. 

• Godt sammenhold 

• At jeg gerne vil holde mig selv informeret, 
og samtidig blive inspireret. 

• At være opdateret på hvad som rører sig og 
jagtbladet. 

• For at stå stærkere sammen, og værne om 
jagten 

• Det er et godt fællesskab for jæger 

• Som “ ny jæger “  jagttegn 2018 / født 
1968 vil jeg gerne støtte alt der gør noget 
for at fremme jagten i danmark. 

• Selvom jeg pt. er i udlandet, eller måske 
netop derfor, er jeg glad for at se DJ 
arbejde som interesseorganisation for at 
skabe gode vilkår for danske jægere i 
samarbejde med andre natur- og miljø-
interessenter. 

• At de sørger for at varetage den opgave det 
er at bevare og formidle jagten i dk 

• "Pligt" 

• Som nyjæger er Danmarks jægerforbund 
med til at tilegne nogle kompetencer som 
jæger 

• Markprøvers for stående hunde 
Men gud ihelvede hvo i blander jer og 
skovler penge ing 

• Eneste landsdækkende organisation for 
jægere 

• At støtte op om et fællesskab 

• Jo flere jo bedre 

• Fællesskabet, og mulighed for videre 
uddannelse inden for jagt og dens 
mangfoldighed. 

• 1. Bladet modtages og indeholder relevant, 
dansk indhold for almindelige mennesker - 
ikke så meget udenlandsk, eksotisk jagt for 
rige danskere. 
2. mulighed for medlemskab af 
lokalforening. 

• "solidaritet" 

• Sammen står vi bedre ift. sikring af jagten i 
fremtiden 

• For at være medlem af den lokale jagtklub 

• Interesseopvækkende / nytænkende. 

• For at være medlem af jagtforening 

• Jagtdage  og når man er jæger, er man 
selvfølgelig organiseret 

• Støtte til jægers vilkår, og styrke den 
danske fauna og vildt pleje 

• Jeg elsker jagt og i DJ er der mulighed for 
at dyrke interassen sammen med andre 
samt få gode råd og meget andet 

• At kunne følge med i opdateringen og 
jagttider 

• At være medlem af min jagtforening 

• Kurser 
Støtte til jagten. At der nogle som kæmper 
for os og siger det som skal siges i de 
forskellige råd.  
Magasinet 

• At jeg er jæger og gerne vil følge med i 
hvad der sker Inden for jagt i danmark 

• Mine personlige muligheder for min 
generelle muligheder for at udvikle mig 
som jæger 

• Kurser 

• Adgang til flugtskydning bane 

• Fællesskab, info omkring jagttider, info 
omkring lovgivning. Kursus for medlemmer 

• Håber foreningen vil være en vigtigt 
lobbyorganisation i forhold til at jagten 
forbliver så fri som mulig, og at regulering 
af jagten sker på oplyst vilkår. 

• At dj vil kæmpe for at vi kan holde vores 
jagttider og undgå alt det regulering.. Samt 
kan være med til at alle os alm. lønnede 
jagt lejere kan blive ved med at beholde 
vores jagt.. 
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• Foreningen ikke er topstyret ( stemmeret 
til medlemmerne) 
Nedlæggelse af arial krav. 
Betydelig skarpere over for DOF!. 
Eks skarven er ikke kun en trussel for 
fiskeriet også for fugle eks skalleslugere er 
gået tilbage i antal mens der alt for mange 
af skarven 
Hvorfor skal der søges tilladelse til 
regeringen af råger ? Hvad med jagttid på 
dem samt andre fugle , det vil gavne det 
øvrige fugle liv. 
Rådyr/hjorte er der for mange kid/kalve 
hun dyr ? Så forlæng jagttiden en time før 
og efter solnedgang 
Arial krav på 100 ha gavner det ikke kun 
godsejer og store jagt konsordier , jeg har 
hverken krondyr eller dådyr må mit revir , 
men hvorfor skal jeg begrænses hvis 
muligheden er der ?  
Der er fredet flere fuge på vandet fordi 
bestanden er gået ned i andre lande i EU, 
kan det skyldes fremgang i andre arter 
(skarv)? 
Duer har også fået begrænset jagttiden , 
kort sagt de yngler som rotter burde i ikke 
være lidt skarpere? 

• Bladet 

• Tager sig af vores natur med henblik på 
vildtet. 

• at jeg håber på at de snart arbejder på 
jagten  for den almindlig mand, samt at de 
snart vil lave jagt tider. og ikke regulering 
jagt. og nedlægge hjortegruppen da det er 
nogle markværk da vi har så meget hjorte 
vildt 

• Sammenholdsfølelse og viden 

• Jeg er har et bådehus, som er administreret 
af en strandjagtforening. Går ikke på jagt, 
er "tvunget medlem" men har det fint med 
at støtte foreningen. Læser bladet med 
glæde  

• Fagligheden indenfor jagt og natur sammen 
med en klar/kendt etik på jagtområdet 

• DJ kæmper for bæredygtig jagt på politisk 
side 

• Jagtbladet 

• Som ny jæger har jeg brug for at søge 
information om relevante emner 

• At vi kan stå sammen og bibeholde den 
gode tone og udvikle jagt så der blive gjort 
ordentlige undersøgelser så eu ikke trækker 
flere krav ned over hovedet på os :-/ 

• Fælles interesse for jagt og alt hvad det 
medfører af oplevelser 

• At i begyndte at gøre noget for de mindre i 
stedet for at være en marionet dukke på de 
store godser som laver penge på jagt !!!! 

• At de begynder at arbejde noget mere for 
den lille jæger og det ikke kun er dem der 
har en økonomisk vinding der får fordele 

• Da jeg er nyjæger er det vigtigt for mig 
med så megen viden og inspiration som 
muligt 

• For at kunne være med i en jagtforening 

• Som jeg er medlem af en fagforening der 
varetager mine faglige interesser, er jeg os 
medlem af en organisation som DJ, der 
varetage mine interesser for naturen og 
jagten 

• Jagt forening 

• Politisk indflydelse 

• Jeg tror på at det er den bedste 
organisation til at sikre, at jagt udføres på 
en ordentlig måde, så jagt stadig kan 
foregå på simpel og meningsfuld vis, med 
opbakning fra ikke jægere 

• Magasinet Jæger 

• Uddannelse 
Jagtblad 
Netværk 

• I varetager mine interesser som jæger 

• Fællesskab - Solidaritet 

• forsikring 

• Danske jægere en nødt til at stå sammen. 

• De lokale jagtforeninger og det lokale 
flugtskydningcenter 

• Jeg vil gerne høre at DJ virkelig kæmper 
imod nedskæring af jagttider 

• Et sted at få viden og vejledning og 
uddannelse som ny jæger. 

• netværk og læring 

• Jeg tror det er vigtigt med en stor 
organisation der varetage danske jægeres 
kår rent politisk, og sikrer at alle 
beslutninger om jagt sker på et 
videns/forskningsbaseret grundlag, og ikke 
på baggrund af mavefornemmelse. 

• Støtten til danske jæger 
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• For at få medlemsbladet , nyheder og 
inspiration. Desuden er jægerne stærkere 
når de står sammen, end de er hver for sig. 
United vi stand, divided vi fall. 

• Det er et vigtigt sted at søge informationer, 
især som nyjæger, hvor man starter fra 
bunden. 

• Generell information om jagt og vildt. God 
hjemmeside og et godt jagt blad. Gode 
artikler omkring jagt, vildt og udstyr. 

• Information og opdatering på hvad der rør 
sig inden for jagt 

• Interesse fællesskab...  

• Føllesskab 

• Det var et krav for at komme på 
jagttegnskursus 

• Bladet, inspiration, viden 

• Tillid og service 

• jagt relevant information  
Inspiration til grøn og bæredygtig omstilling 
af DK 

• Jeg vil kontinuerligt udvikles som jæger og 
have gode muligheder for det gennem DJ 

• For at læse om jagt i Danmark på dansk 

• At jeg kan deltage i jagthorns aktiviteter 
duligheds og FM i samme 

• Nyheder ,jagtviden ,kursuser 

• At støtte op om jagten i Danmark 

• Oplysning, information og arbejdet for at 
fastholde jagten som et accepteret del af 
dansk kultur. 

• Jeg læser jægerbladet   Og skyder meget 
flugtskydning 

• At DJ sørger for mest mulig jagt til den 
almindelige jæger uden egen jord. 

• Eneste forbund! Dog er jeg presset ved at 
være medlem, af en foregning der er 
topstyret og indspist! Nærmest følelsen af 
korruption 

• At være stærkt samlende talerør ift. 
myndigheder. Enkeltpersoner opnår intet, 
men en stor organisation høres. 

• At man har en fælles forståelse for natur, 
jagt og fælleskab.  
 
Idet at man har et fælles holdepunkt og der 
er en overordnede enighed. 

• At jeg skal være det for at udøve 
undervisning. 

• Medlems skab af klub 

• Jægerbladet 

• Jeres kursus tilbud. 
Jeres arrangement i regulering og nye 
tilladelser. 

• Det er vigtigt at være ordentlig forsikret 
under jagt og få de relevante oplysninger 
om jagt gennem jagtbladet. Jeg er også 
medlem, fordi det er nødvendigt og vigtigt 
at have forbundet bag sig i forskellige 
opgaver. 

• Viden om jagt. 

• Det giver mig mulighed for at orientere mig 
om alt hvad jeg har brug for, i forbindelse 
med jagt og træning. Søger også kurser her 
igennem 

• Sammenhold og vildt og uddannelse og god 
lærerig orginacion 

• At jeg er klædt bedst muligt på til at kunne 
argumentere for jagten 

• Giver et godt grundlag for kendskab til 
jagtformer 

• Opdateret på ny viden og faglig inspiration 
via medlemsblad og hjemmeside. 

• Skydning 

• Appen 

• Informasjon, kurser 

• jeg blæser jagthorn, og vil gerne deltage 
én gang om året til duelighedsprøve og én 
gang om året til FM. Synes at medlems 
skabet for mig er meget dyrt. Jeg er ikke 
jæger. 

• Jeg er Jæger og DJ kæmper for et 
natursyn/jagtsyn tæt på mit eget. Ikke 
skyde ulve, og i det hele taget opføre sig 
ordentligt. Vi er få jæger, men mange der 
godt kan lide naturen. 

• Medlemsskabet i DJ er en forudsætning for 
at være i vores lokale forening. 

• Fællesskab og faglighed 

• Søgte jagten ;-) 

• Fællesskab for jægere og bevarelse af 
dansk jagt 

• Fremme natur og frihed i Danmark og 
kæmpe mod politisk modgang 
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• Det er vigtigt for mig at støtte op om et 
sammenhold inden for jagt og støtte en 
organisation med magt til at tale på 
jægeres vegne. 

• At jeg befinder mig godt. har løst til at 
læse jagbladet dersom det udkommer. 

• Viden og fællesskab 

• Gode tilbud og god information 

• Det var et krav fra vores jagtforening. Og 
efter det så syntes jeg det er lækkert med 
bladet. 

• Interesse, viden, fællesskab. 

• For at kunne tilgå skydebaner 

• Det er vigtigt at have en organisation i 
ryggen. 

• sammenhold 

• En organisation som kan sikre jagten også i 
fremtiden, samt faglighed og viden for det 
enkelte medlem. 

• Jæger 

• Jeg er Jagttegnsinstruktør 

• Jeg har selv taget reguleringskurset og 
synes der bliver gjort et flot stykke arbejde 
for at man lærer de ting man skal .. og jeg 
mener at jo flere man er i et fællesskab gør 
DJ stærkere så de kan udføre arbejde i alle 
jægeres interesser .. 

• Jeg er jæger 

• Interesseorganisation 

• Fed læsning i bladet og gode tilbud 

• Fordi jeg gerne vil være medlem af den 
lokale jagtforening og pga magasinet Jæger 

• Ved det ikke 

• At vi beholder den frie jagt 

• Jeg er jæger! 

• Ansvarsforsikring i forbindelse med 
jagttegn. 

• De repræsenteter mine interesser og 
synspunkter som naturinteresseret og 
nyjæger med fokus på det lokale og det 
brede. 

• DJ er mit talerør i politiske sammenhænge. 

• Deres indsats for at man kan gå på jagt i 
Danmark 

• Erhverve mig viden om jagt mv 

• En forening der har politisk indflydelse 
national og internationalt 

• For at stille hund på prøver 

• Adgang til lerdueskydning med instruktør 
Spændende jagtblad 
Støtte til politisk stemme omkring jagt i 
Danmark 

• Rådgivning  
Og håber om i gøre MEGET mere for 
mårhunde regulering osse om jeres eget 
hus 

• Vidensbase 

• Håber at DJ med tiden får større 
gennemslagskraft i forhold til fx DN 

• Det handler om jagt 

• Støtte jagten og jagtforståelse i Danmark 

• Jæger bladet, jagtforeninger og for at følge 
med i hvad der sker. 

• Det er vigtig at vi jægere står sammen og 
det gøres bedst gennem en større 
organisation der har noget at skulle have 
sagt politisk 

• Jeg er medlem for at bakke op om det 
politiske arbejde der desværre er meget 
vigtigt for at kunne bevare de muligheder 
vi har 

• At jeg som nyjæger for information som 
dygtig gøre mig som jæger 

• faglig oplysning og udvikling 

• En fornemmelse af at det burde man være, 
og at de selvfølgelige varetager mine 
interesser som jæger 

• Faglighed, information Og vidensdeling. 

• De muligheder og viden jeg får gennem 
jagtbladet og spp’en 

• At i er med til at fremme dyrelivet i dk. 
Og et fantastisk godt blad 

• Adgang til skydebane og magasinet Jæger 

• Det er min politiske stemme for mig som 
jæger. 

• fællesskab som skal gøres endnu bedre 

• Jeg er kun medlem, fordi jeg er tvunget til 
det. Jeg vil gerne støtte min jagtklub hvor 
jeg dyrker flugtskydning.  
Jeg synes der går alt for mange penge jeres 
vej frem for min forening 
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• Adgang til jagtforeninger 

• En naivt håb om at vi kun vil kunne løfte 
jagtens traditionelle arv, hvis vi løfter vore 
fælles værdier i flok... 

• Medlemskab af lokal jagtforening 

• Information om jagt, varetagelse af jagt på 
politisk plan og forsikring. 

• Fællesskab og et hyggeligt blad engang om 
måneden 

• Kendskab til dyr og natur. 
Ajour med lovgivning og jagtregler. 
Politisk indflydelse på ovenstående. 
Jagtbladet og informationer. 

• Et medlemsskab af DJ åbner mange døre 
inden for jagt hvor man kan blive klogere 
eoretisk og praktisk. Udover det sikrer de 
jagtlovene er etiske korrekte for dyrene 
(tider). Vi som fællesskab har også brug for 
at være repræsenteret i politikken. 

• Jagttider 

• Lokalforening 

• oplysning 

• at jeg få et jagtblad jeg kan læse lidt i. 

• Jeg håber og forventer at DJ vil gøre meget 
for at bevare jagten, som vi kender den i 
dag 

• Appen, medlemskab i lokal jagt forening, 
og bladet 

• At vi beholder vores fri jagt. 

• Fordi de varetager alle jægeres interesser, 
og det må man støtte 

• At jeg er jæger? Ret ny. Så aner det 
virkelig ikke 

• Krav for at kunne være medlem af 
jagtforening. Ellers ville jeg under ingen 
omstændigheder være medlem. 

• Interesse, og inspirration 

• Lokalforening 

• Den frie jagt 

• Nyjæger 

• At sikre harmoni mellem jægere og øvrige 
interesseorganisation samt søge politisk 
indflydelse 

• Fælleskabet 

• Bladet og adgang til skydebane 

• Jeg Jæger 

• Ærligt: Kun fordi jeg er medlem i 
jagtforening, som tilbyder lidt jagter. Dog 
sker der ingen ting for de unge i selve 
foreningen.. Det er fyldt med gamle 
nisser... Selvom der både reklameres for 
unge jagtudvalg sker der intet på den front. 
Så ja, har da overvejet om jeg overhovedet 
bør være medlem. 

• At jeg stadig mangler min haglskydeprøve 
og gerne vil have div. kurser. 

• Håber at DJ kan sikre at der også er jagt i 
fremtiden, og at man kan stoppe 
indskrænkninger i den frie jagt, som ikke er 
begrundet i fakta. 

• ved ikke 

• At nogen varetager det store ansvar mht at 
jagten også i fremtiden sker på en rigtig 
måde. 

• Netværket man får ud af det + bladet 

• Alle bliver informeret om nye tiltag 

• Sikre at jagt har rimelige og fornuftige kår 
nu og i fremtiden 

• At være en del af et interessefællesskab 

• Jagt bladet, ellers syntes jeg kun 
jærgerforbundet tænker for dem selv, og 
de store kodser. 

• Faglig up-datering 
Instruktion og vejledning bl.a. ifm 
riffelskydning 

• Jeg er jæger og før fællesskabet 

• ??? 

• Magasin 

• jagtforeninger og jagt 

• Skydning er en hobby. Viden om og 
aktiviteter med skydning er vigtig for mig. 
Viden som jeg bl.a. kan få via DJ. 

• jagttegnet 

• Et godt blad med gode informationer 

• Magasinet Jæger 
Samt lokal jagtforening 

• At der er en organisation bag alt 

• Jeg er nok heller ikke medlem ret meget 
længere. Hvorfor går DJ ind for fredning af 
haren i oktober? Jeg har fået på jagt i snart 
40 år og har aldrig set en harekilling i 
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oktober ! Hvorfor skal vi sende hoveder ind 
af 2 slags kortnæbbede gæs? DJ skal ikke 
spille med på DOFs svindelnummer. Når så 
vi jægere sender hovedet af en Taiga gås, 
så bliver den kortnæbbede gås fredet, selv 
om den som bestand er yderst talrig ! Dette 
er bare 2 eksempler. Vi er flere her i det 
Midt- og Vestjyske, der meget kraftigt 
overvejer en udmelding af DJ. Der er ved at 
blive arrangeret et større møde i Herning 
for os MANGE, der føler os røvrendt af DJ. 

• Min kres, og vad der sker i de andre. 

• Jagt-tider på sund fornuft som i udlandet, 
mere ens jagt-tider over regions 
grænserne, ikke alle disse forskellige regler 
som de fleste ikke kan huske alligevel.  
Relevante kurser. 

• Tidsskriftet Jæger 

• Foreningsarbejde, fællesskab og jagtbladet 
som jeg glæder mig til at læse hver måned. 

• Jagt 

• for adgang til fælles jagt 

• Være en del af et fællesskab der varetager 
min interesse og kan hjælpe mig med at 
udvikle mig inden for dette. 

• At de kæmper ALLE! Jægers sag. Stor som 
lille. 

• Jeg mener det er gammeldags og topstyret 
og på ingen måde relevant i dag, grundet 
dette melder jeg min ud 

• et sted at søge råd og erfaring 

• Medlemsskabet giver adgang til mange ting. 

• Fællesskab og interresere for en god sag. 

• Kursus 

• Jeg er medlem af DJ for at kunne være 
med i de to jagtforeninger jeg er medlem 
af samt fordi jeg håber at DJ vil sørge for 
at vi ikke mister bla. den frie jagt i 
Danmark 

• Krav om det for at blive medlem i forening 
og dermed kunne få et sted at gå på jagt  
Det burde virkelig ikke være nødvendig det 
trist  
Det er efterhånden kun de rige der kan gå 
på jagt alene  
Og våben loven er direkte latterlig vi må jo 
ikke eje en skid 

• Jagttegn 

• Jagt 

• For støtte  fællæsskabet 

• At I arbejder for den alm jæger 

• Goder nyheder med jagtbladet jæger 

• At blive opdateret 

• At det enkelte medlem bliver hørt, og har 
stemmeret. At DJ arbejder hårdt for alle 
jagtformer. (Kaldet husmandsjagt og 
rigmandsjagt)  
At DJ kæmper for at bibeholde jagttider, 
og få jagttider på nye vildtarter, der er i 
fremgang. Det er lidt ligesom de sidste år, 
at DJ er tilfreds med, at der ikke er fjernet 
jagtider på  flere vildtarter end der er. 
Arbejde for at man skal på skydebanen til 
haglprøve og riffelprøve hvert 5. år ligesom 
buejægere. Det ville give mere respekt for 
jægere, samt det vil fjerne de useriøse, der 
øver sig på vildtet. 

• I kæmper for jagten i det politiske landskab 

• Støtter en fælles interesse 

• At jægerne taler med en stemme for 
naturen og jagten 

• At være medlem af en forening der er 
baseret på faglighed. 

• Jagtforening 

• Inspiration som ny jæger og forsikring når 
jeg går på jagt. Især bladet giver god 
inspiration 

• Bladet 

• Interessen for jagt 

• Politisk arbejde, sammen står vi stærkere. 
Alle ønsker at regulerer andres liv og 
indenblanding, det er vigtigt at værne om 
det man synes om 

• At det nuværende arbejde fortsættes 

• Medlemskabet giver mig adgang til en 
offentligjagtforening, men med 
medlemskabet støtter jeg den største 
interesseorganisation i landet indenfor 
netop dette interessefelt. 

• Er godt tilfreds med det jeg får meeen er 
der nogen alternativ 
Men hvis man laver areal krav for 
afskydning af store hjorte så kun de rige 
kan skyde hjorte melder jeg mig ud 
omgående  
Troede man var kommet væk fra den linje 
Venlig hilsen Jørgen Søgaard 

• Adgang til foreninger under DJ 
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• Jeg er intraseret i hvad der sker i.h.t jagt 

• For at være en del af fællesskabet 

• Viden og fællesskab 

• Det ved jeg ikke længere ! 

• Støtte til et talerør for jægere, der kan 
tale vores sag mod andre 
interesseorganisationer. Herunder påvirke 
jagttider, så de bliver rimelige og 
fornuftige, og ikke som idag vedr. jagt på 
duer og harer. 

• Jeg er jæger og går regelmæssigt på 
forskellige former for jagt. Jeg kan godt 
lide at holde mig opdateret på, hvad der 
sker i jagtverdenen - både det politiske, 
artsmæssige (bestande osv.), 
jagtfortællinger, udstyr (våben, tøj 
accessories, etc.), anmeldelser, gode 
billeder. DJ hjælper med det - særligt via 
udgivelsen af Magasinet Jæger, som nok er 
det medlemsgode, jeg sætter størst pris 
på. 

• Håber på at jagt tider bliver revideret, 
nogen tider giver ingen mening. 

• Medlemsbladet Jæger, med relevante, 
faglige og aktuelle artikler 

• Jagtbladet og støtte til den lokale 
jagtforening 

• At jeg kan finde informationer langt hen ad 
vejen et sted 

• Læring om alt indenfor jagt 

• Sammenholdet bland jægerne, dialog med 
politikkerne og dof. 
 
Der forhåbentlig vil blive lyttet til alle og 
arbejdet for god jagt i Danmark 

• samarbejde 

• Bladet og et godt stykke arbejde af dj på 
mange planer 

• Støtter den lokale jagtforening. 

• Det er en forudsætning for at være medlem 
af den jagtforening jeg ønsker at være 
medlem af. 

• For at være med i en lokalforening og 
derigennem få muglighed for at deltage i 
jagt/regulering 

• Jeg er jæger 

• Forsikring 

• Lokalt sammenhold 

• For at vel informeret i god tid om bla 
ændrInger i jagtloven 

• At jeg er tvunget som medlem fordi jeg 
gerne vil dyrke lerdue skydning, generelt 
synes jeg at jægere er forfærdelige 
mennesker 

• Det ved jeg ikke helt, jeg har været 
medlem 1 års tid, og bortset fra App og 
blad føler jeg faktisk ikke jeg har fået 
noget ud af det. 
Jeg har dog fået mere ud af DJ end af min 
lokale jagtforening. Der har jeg fået 
absolut intet. 

• At blive opdateret af nye tiltag 

• Jæger er et godt blad. Jægerforbundet 
arbeider godt på alle nivåer. Det oser 
kvalitet og håndtverk. 

• Går op i prøver med min hund Så den er 
skrap når jagten går ind. Synes der for 
meget hunde som ikke skal bruges til jagt 
da de er for dårlig 

• det månedlige Jagtbladet! det politiske 
arbejde i udføre Er på ingen måde godt!!! 

• Håb om Fællesskab, samt bedre jagt for 
den almindelige jæger 

• Faglighed og rådgivning 

• At støtte op omkring det der gøres for 
jagten i Danmark 

• Vigtig at vise at man man har en 
organitation som varetager jægerne. 

• Obligatorisk i f t at være medlem i en 
jagtforening 

• Hej. 
Det er medlemskabet af lokal jagtforening. 

• oversigt over nye tiltag i jagtloven 

• Holde mig opdateret. 

• Netværk og holde jagten i dk traditionsrig 

• At støtte jagten i Danmark. 

• retten til at jage 

• for at få nyheder ind for jagt 

• Forsikring 

• Medlemsskab af skytteklub. 

• Organiseret 

• At støtte op omkring jagten i ind- og 
udland, med hovedvægten på DK 
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• Vi skal stå sammen og passe på vores natur 

• At jeg støtter den fortsatte gode jagt 
etikette i Danmark 

• Fællesskabet om jagt 

• UTOMATISK VED AT VÆRE MEDLEM AF 
LOKAL JAGTFORENING 

• Det vigtigste argument var at finde et 
udvidet fællesskab indenfor hundearbejdet, 
men min første oplevelse med DJs 
apporteringsprøve var mildest talt ikke 
særlig positiv. 

• Mulighed for viden om området 

• Inspiration og læring om jagt 

• At vi står sammen 

• for at støtte med lokale jagtforening 

• Egentlig det at være tilknyttet en fælles 
organisation som jeg ved arbejder for at 
fastholde og pleje jagtrettigheder i 
Danmark dvs. Den politiske del. Jeg er også 
godt tilfreds med alle de gode oplysninger 
man kan få i DJ. 

• I fællesskab at sikre maksimal politisk 
indflydelse på jagten og naturen. Og at 
kunne tale med en fælles stemme, 
herunder at sikre jagten en godt image. 
 
At udbygge de gode relationer til 
lodsejerorganisationerne: Log F og Dansk 
Skovforening 

• Potentielt adgang til kurserne - hvilket jeg 
dog ikke har fået gjort noget ved endnu. 
Jeg sigter på uddannelsen til 
riffelinstruktør, idet mit eget engagement 
som sådan vil være en anerkendelse af den 
kæmpeindsats der gøres i Storkøbenhavns 
jagtforening mht skydebanevirksomhed. 

• At i gør mere for at de folk med mindre 
midler også kan gå frit på jagt uden areal 
krav 

• Jeg er jæger. 

• At jeg får Viden om den danske natur, jagt-
og vildtforvaltning og inspiration til jagt. 
 
Politisk arbejde - give jagten og vildtet så 
gode betingelser som muligt 

• Jeg er jæger 

• Jeg føler det er en god  forening som gør et 
stort arbejde og gør en forelskel 

• er flugtskydnings indstruktør 

• for at være med i lokal jagtforening 

• Magasinet Jæger, 

• Jægere skal holde sammen 

• Er flugtskydnings instruktør så føler min 
validitet og erotisk bliver forstærket via 
Min DJ Uddannelse 

• Jeg er ny jæger og har brug for meget 
information 

• Påvirke hvordan jagten udvikler sig og 
komme på skydebane. 

• Den politiske indflydelse et stort forbund 
har 

• Det er kun fordi at jeg kan  være i en 
jagtforening 

• de er jægrens billed i det poliktiske 

• Vil man ændre noget skal det ske indefra 
ikke udefra. 

• Oplysning om ny log givnimg og adgang til 
skydebaner 

• Jeg er tvunget til det for at kunne deltage 
på jagthunde prøver 

• Det er fordi jeg er jæger og DJ varetager 
mine interesser 

• At jagttid på div arter bliver fastsat ud fra 
den enkelte arts bæredygtig og ikke udefra 
politisk studehandel og slet ikke ud fra 
noget EU bestemt 

• Blad 

• Orientering om nyt. 

• Bladet og appen samt at vi optræder 
samlet som jægere 

• Eller kan jeg ikke være medlem af den 
lokale jagtforening 

• Ved at være medlem af DJ, håber jeg, at 
kunne bakke op om vores fælles 
interesseorganisation 

• frygten for dansk forbud mod jagt 

• Vil gerne støtte op omkring DJ og 
lokalafdelinger 

• For at være sikker på, at der er nogen der 
politisk kæmper for jagten og den danske 
natur 

• fællesskab 

• Kan gå på jagt og nyde det og god læsestof 

• Holde sig opdateret 
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• kan være i en jagtforening 

• At de taler jægerens sag og fremmer jagten 
i Dk 

• Blive opdateret om ændringer i jagtloven. 
Vildt forvandling . General information fra 
foreningerne.  
Grej nyheder. 

• En seriøs interesseorganisation 

• Der skal arbejdes meget mere med den frie 
jagt vi skal ikke side i lommerne på andre 
interessegrupper 

• Fordi jeg er medlem af en jagt forening. 
 
For at få bladet. 

• Det må være, at jeg modtager magasinet 
Jæger og jeg kan være medlem af en 
jagtforening. 

• Interessefællesskab vedr. naturbevarelse og 
- beskyttelse 

• Kammeratskab og interesse for natur -- går 
ikke så meget på jagt mere -- man bliver jo 
ældre -- men godt kammeratskab og at 
kunne følge lidt med i hvad der sker er 
meget vigtigt for mig -- og det sker da at 
gode venner henter mig når de skal ud på 
skydebanen -- så kan man jo afprøve sig 
selv lidt igen og få nogle gode oplevelser 
når der snakkes 

• Jeg kan godt lide jagtbladet, og håber at 
når Corona er ovre at der kommer lidt mere 
fut i den lokale jagtforening. 

• Bladet Jæger og den lokale forening 

• Bliver orinteret 

• Eneste organisation med en smule politisk 
indflydelse ! 

• At jeg som jæger har en organisation "i 
ryggen" som støtter op om og fremmer 
vores fælles interesse om jagt, at skabe 
den nødvendige modvægt til "anti 
jægerne". 

• at få bladet og flyde med i være der sker 
på jagten området 

• At den lille jæger ikke bliver  tromlet ned, 
dum tendens. 
Mere jagt tid på klovvildt og mindre 
regulering.  
Hjælpe med ansøgning på forbedring af 
arealer. 
Arbejde for tilskud til arealforbedring. 

• At jeg har muligheden gennem DJ netværk 
at komme i kontakt med jæger eller 
foreninger i mit nærområde så jeg ikke skal 
gå på jagt alene 

• Som ny jæger finder jeg en del inspiration i 
bladet  

• Intet alternativt 

• Ønsker at komme på skydebanen og sikre at 
jeg er en ordentlig skytte - derfor medlem 
af lokal jagtforening 

• Lokal jagtforening 

• At sikre strandjagten har en fremtid i DK. 

• DJ, skal arbejde for os jæger og fortælle 
bredt om hvorfor/hvordan det er at være 
jæger. 
Jeg mener også det er vigtigt at være 
solidarisk og gøre en indsats for vores vilkår 
- vi er jo ikke nogle der bare skyder alt 
vildt - men passer på det og naturen. 

• De varetager jægernes interesser på en god 
måde. 

• For at holde mig lidt opdateret på et 
overordnet plan. 

• Moralsk støtte 

• At følge med i et fysisk blad 

• Adgang til hurtig i fo om jagttider, og 
fællesorganisation i lokalområdet 

• Ellers kan jeg ikke være medlem af en 
lokalforening 

• ved jeg faktisk ikke... 

• Sammenhold. 

• Interesseorganisation 

• For at kunne være medlem af den lokale 
jagtforening 

• Understøtte den fælles indstats for 
opretholdelse af jagten i Danmark. 

• For at f ne bekendskaber , og hundetræning  
men det er ikke helt lykkes 

• Deltage i jagthundetræning og bladet 

• Det er ene og alene for at kunne bruge div. 
Skydebaner 

• Jeg har brug for lokalforeningen 

• Sammen er vi stærkre, til alles, også 
naturens fordel! 
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• Kontakt med andre ligesindede på ca 
samme alder for hyggelig samvær og gode 
oplevelser i livets efterår. 

• Fællesskab og oplysning. 

• At kunne komme på jagt 

• Som nyjæger er det en super måde at blive 
introduceret til jagt på. specielt igennem 
den lokale jagtforegning 

• Få viden om jagt og vildt. 

• Blev medlem fordi det gav rabat til min 
hundeforsikring. 

• Relevant information om jagt i Danmark 

• Fællesskab 

• et forsøg 

• Jagten i DK. Desværre er DR'S organisation 
opbygget som pampervælde. Få det lavet 
om til et demokratisk, med direkte valg . 
Få nu sat jagten for den lille mand på 
dagsordenen og ikke kun godsjagten. 

• At DJ kæmper for jægerne og fore en 
bevarelse af retten til at jage. Vi er en 
relativt lille gruppe, og ingen partier ville - 
hvis det virkelig kom til stykket - "tage en 
kugle for jægerne". Ikke bare hos veganere 
men også hos ornitologer har vi jægere ikke 
den store stjerne. Så vi er en gruppe under 
pres, som stedse skal gøre den bedst mulige 
"figur" og udvise samfundssind. Derfor DJ! 

• Jagthorns kursus 

• At støtte op om jagten, og at der er fokus 
på jagt, samt tale vores sag. 

• Jagtorganisation er vigtig for at sikre 
jægernes interesser. Vi skal bidrage til 
naturen, byde andre velkomne og sikre at 
vi i fællesskab står for en sund jagtetik 

• Det hele. 

• Mellemsblad og mulighed for brug af app + 
lokal jagtforening 

• Sammenholdet lokalt 

• For at kunne deltage i hundeprøver 

• jeg går på jagt 

• Billigere Kurser 

• Lære nyt 

• juridisk vejledning 
God hjemmeside og god app 

• At stå samlet, således jægerens interesser 
kan bevares 

• Det giver mulighed for skydetræning, 
lerdueskydning 

• at jeg kan kontakte DJ ,og få klarhed af 
spørgsmål som  Jæger. 

• Alt ovenstående besvarelse 

• I skal have vores ofte meget naive 
politikere i kraven så dumme Djøf 
beslutninger bliver undgået 

• Regner med at jægernes interesser og 
rettigheder varetages bedst muligt af 
proaktiv organisation. 

• Er ny jæger så var nysgerrig på hvad DJ 
kunne tilbyde 

• Bladet jæger og de lokale hagtforeninger 

• Jeg synes at det er så vigtigt at vi har en 
sådan forening, som gør så mange ting. Men 
håbet meget på at der vil blive fokuseret 
mere på den frie jagt, så vi kan beholde 
den. (Hjortejagt mindre i fokus) 

• Det er lige nu den eneste måde danske 
jægere får en stemme på. 

• Arbejder på at blive hundefører og vil 
gerne støtte den lokale jagtforening 

• Fællesskab 

• Medlemsblad med indhold, lokale 
arrangementer. 

• Jeg vil gerne blive jæger i 2021 

• Fælleskabet 

• holde mig opdateret med ny information og 
få del i et fællesskab 

• Medlemskab af min lokale jagtforening 

• Sammen hold 

• jeg er ny jæger og gerne vil lære noget.  
og der er DJ en god hjælp. 

• Påkrævet for at blive jagthundetræner i 
min forening. 

• Et krav fra min lokal klub 

• Jeg er forholdsvis ny jæger, og har ikke 
rigtig det helt store kendskab til strukturen 
og arbejdet helt generelt i DJ.  
 
Men bliver dog alligevel bombet med 
indtryk på Facebook om hvor lidt DJ gør for 
jægere og for arbejdet med den frie jagt i 
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Danmark.  
 
Jeg kunne godt savne at DJ melder KLART 
ud hvor man står, så ingen er i tvivl. 

• Bladet 

• Nydheder 

• Støtte dansk jagtfælleskab. 

• Fællesskab 

• Gode jagt og skydebane informationer. 
Gode kurser og samarbejdspartnere 

• Fællesskab 

• Lokal skydebane. 

• At være en del af et fællesskab og støtte 
en god sag... 

• Det ved jeg ikke endnu. 

• Mulighed for medlemsskab af lokal 
jagtforening 

• Deltagelse i prøver med hund 

• Information om jagt, kurser mv. 

• Jeg er udelukkende medlem for og være 
medlem i den lokale jagt forening. Da jeg 
på ingen måde vil stå inde for hvad dj 
laver, mit perspektiv på dj er de er bange 
for og gå imod de andre som dof, mm dj 
bliver nød til og mande sig op og vise de er 
deres medlemmer værdig! For når alt 
kommer til alt så er det ikke dj der hjælper 
jægerne så vi kan beholde vores jagt 
desværre 

• Skydebane 

• At man er tilknyttet en Jagtforening 

• jeg ønsker at støtte min lokale forening, 
samt hjælpe med politisk pres for at jagt 
samt våbenlovgivning ikke bliver forringet 

• Så jeg kan være medlem af min lokale 
jagtforening 

• Fordi vi som jæger bruger naturen, og 
ønsker de bedst mulige forhold for stadig at 
kunne bruge denne. 

• Det vigtigste for mig er at jeg kan få er 
godt netværk og lærer en masse om jagt 

• Interessefælleskab 
Del af en organisation som tager vare om 
natureb 

• Fællesskab og sammhold 

• Information til medlemmer. 

• Langt de fleste af de ting testen spørger til. 
Mulighed for videre uddannelse 
Politisk indflydelse på jagten 
Lands og lokal arrangementer  
o.s.v. 

• For at være medlem i min lokale 
jagtforening 

• At der arbejdes for rimelig lovgivning, 
såsom at kunne bruge samme riffel til jagt 
og sport. At der udbydes undervisning i jagt 
og instruktør. 

• Vil gerne se og jeg kan få et udbytte af 
medlemskab 

• Jagt foreningen 

• At der pt ikke findes andre vægtige 
alternativer.... 

• . 

• Forbindelserne 

• Sammenhold for ikke at få fredet mere 
måske genindføre jagt på noget af det vildt 
der er kommet meget af. 

• Jeg er jæger 

• Fællesskab, og det arbejde DJ udfører for 
det fællesskab 

• Ordnede forhold i organisationen 

• Fællesskabet 

• Fællesskab 

• Jeg er nyjæger og nyder godt af den viden 
og information jeg får igennem DJ 

• At gå på jagt 

• Vi står stærkere hvis vi står sammen 

• At man bliver informeret om love og at nan 
er forsikeret 

• Indflydelse på politikere 

• jeg er medlem af forbundet for og lære og 
støtte det fællesskab de gir, og fordi der 
gøres et stort stykke arbejde fra jeres side 
for og hjælpe naturen og de danske jægere 

• sikre jagt i fremtiden 

• Bladet og skydebanen 

• Jeg skal være medlem.. 

• Jeg går ikke på jagt, men benytter 
skydebane 

• Fællesskabet i den lokale jagtforening. 
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• Som talerør for min hobby. 
Og for at fremhæve jægere som 
naturelskere 

• Informationer via jægerbladet. 

• Lige nu er det fordi jeg er nyjæger og 
gerne vil støtte op om jagtfællesskabet og 
gode vilkår for vildtet og naturen, og jeg 
ikke ved særligt meget om noget af 
ovenstående 

• Naturbeskyttelse 

• At hvis alle jægere er samlet i en forening, 
så må vi formodes at stå stærkere i forhold 
til øvrige interesseorganisationer og 
politikere.  
Derudover er muligheden for kurser og 
uddannelser vigtig for mig som nyjæger. 

• Det er hyggeligt 

• Sammenhold 

• Håbet om at DJ begynder at arbejde for 
gode vilkår for den lille mand og ikke kun 
for godsejere og storjagtsindehavere.  
Håbet om at DJ begynder at udrydde alt 
det uetiske arbejde der foregår i de lokale 
foreninger.  
Lige nu kun det at der er en forsikring for 
mig som jæger. 

• Jeg har og får oplevelser, som jeg normal 
vis ikke kunne have fået. Jeg har også 
kommet i en jagtforening igennem DJ, som 
jeg er MEGET tilfreds med. Jeg mener dog 
også, at det er en bonus med 
medlemsbladet, da der er mange 
godeartikler. 

• Jeg er nyjæger og søger info 

• endelig ikke nogle vigtig grund. 

• Som nyjæger er det vigtigt at få råd og 
vejledning samt være em del af et 
fællesskab 

• Er ny jæger og glad for det gratis første år. 
Har da tænkt mig af vedblive med at være 
medlem. Har idag været på skydeskolen. 
God og givende instruktion. Kommer sikkert 
igen senere. 

• Tog jagttegn sidste år 

• Orientering om jagt og jagttider samt 
magasinet + støtter en org som arbejder for 
mine interesser 

• Er ny jæger, det giver viden 

• Jeg er nyjæger 

• God adgang bred digitalt. Det kan dog blive 
endnu bedre. 
 
Jæger i papir er ikke vigtig 

• Interessefællesskab 

• Information og rygdækning 

• At jagten bliver varetaget af en 
organisation, som går ind for jagt for alle. 
Og ikke kun de store godser 

• Interesse for jagt, vildt og naturen 

• Arbejdet for en fælles sag 

• Har lige fået jagt tegn. Så ved ikke helt om 
jeg er den rette til at besvare sådan en 
undersøgelse 

• Orientering om div jagt tider 

• Jeg er nyjæger og ser mit medlemsskab 
som en væsentlig kilde til information, 
politisk indflydelse i forhold til bevarelse og 
beskyttelse af vild natur i DK og så der er 
gode vilkår for jagt og naturoplevelser. 

• at sikkre at der stadig findes jagt i morgen 
og fremefter 

• Jeg er jæger. Og vil bruge alle 
informationer omkring dette 

• Ny viden om jagt 

• Fællesskabet 

• Viden og hjælp 

• At støtte det fællesskab som findes i jagt. 
samt det politiske arbejde med at sprede 
budskabet om de gode fordele ved jagt i 
Danmark (afmystificere fordomme om jagt) 

• Beskyttelse af naturens flora og fauna 

• At være med i fællesskabet 

• Magasinet er godt 

• Jeg er selv nyjæger og føler der rig 
mulighed for at følge med hvad der sker 

• Vildtpleje og forståelse af naturen og 
dermed respekt og samspil med naturen. 

• Rådgivning og varetagelse af mine 
interesser som jæger 

• Uddannelse og rådgivning 

• Fællesskab og mulighed for at deltage jagt. 
Det er desværre tit meget gammeldags 
facon og du bliver næsten aldrig invitere på 
selskab, da det er svært at bryde gamle 
vaner og lukkede omgangskreds. Tiltrods 
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engagement med frivillige arbejde i diverse 
jagtklubber mm. Meget ærgerligt!!!! Det 
eneste måde man kan komme på jagt på er 
at købe sig ind hos andre selvskaber. Dvs. 
På den kommercielle vis. Det giver ikke 
meget sammenholdt og styrker ikke rigtig 
interessen og værdigrundlag som DJ står 
for. Har på fornemmelsen af at 60-70% af 
nyjægere fra samme jagtkurset mistede 
lysten da de havde svært med at komme 
ind.  
 
De eksisterende klubber bør gør mere for at 
invitere de nyjægere ind. Det jo trods alt 
dem der skal drive traditionerne videre. 
Den eneste mulighed pt. er den ene gratis 
jagt via naturstyrelsen. 

• Jeg vil gerne gå på jagt og nyde naturen. 

• At lære fra andre medlemmer og få masse 
info om jagt 

• deling af viden, faglighed og interesse 

• At modtage formidling og rådgivning inden 
for jagt og dets kultur, især for os 
nyjægere. 

• At jægerne i DK har en samlet og fælles 
stemme 

• Det er den bedste jagtforening, med mest 
potientiale 

• DJ giver mig indblik i aktuelle jagtrelevante 
områder og varetager mine interesser 
politisk 

• Det er et forbund, som jeg stoler på og har 
hørt godt om fra andre. 

• Fællesskab,information og faglig udvikling 

• Jeg er nyjæger, så jeg har meget lidt 
kendskab til DJs samlede arbejde, tilbud 
mm. 
 
Hovedsageligt er jeg medlem for at få mere 
viden om min nye hobby. 

• Interesse organisation for fælles interesser, 
der fremmer min hobby. 

• Jeg er nyjæger, så det må være det med 
formidling af kontakt til andre jægere og 
nyttig info til nye som kommer ind i en helt 
ny verden med mange ukendte termer og 
kultur. 

• Viden om jagt og for at afskaffe åbenlyse 
tåbeligheder ifbm jagt og jagtprøver (læs: 
lægge pres på mst - de er nok 
hovedårsagen til mange problemer). Teori 

spørgsmål burde motiveres og begrundes 
før godkendelse. Eks. hvorfor skal man vide 
hvormange æg en måge får? Om en 
jagtstige skal være transportabel? Og 
vildkending ifbm rovfugle, når de er fredet. 
Listen er lang... praktisk må man ikke 
afgive et dobbelt skud til praktisk prøve 
med et haglgevær man ikke kender, men 
gerne til praktisk haglskydeprøve med eget 
haglgevær ... helt væk. 
Afstandsbedømmelse er også noget søgt. 
Meget svær i åbne landskaber.... 
Få afskaffet brug af haglpatroner der 
forurener eller sørg for oprydning ifbm med 
skydebaner mm. 
Få stoppet jagt med bue - det er 
dyreplageri 

• Det er en god måde at have indflydelse på 
jagten i danmark 

• Godt fællesskab 

• Varetagelse af mulighederne for jagt og 
regulering. 

• Som nyjæger at blive introduceret til 
jagtens univers 

• Viden 

• Fælleskab 

• Jeg er nyjæger og finder megen inspiration 
og info på jeres hjemmeside, og i bladet 
jæger. Derudover er jeres "hotline" virkelig 
god og hurtig, for en ny gut som mig, med 
mange spørgsmål. 

• Interesse fællesskab 

• Som nyjæger er det rart at være en del af 
et større hele som kan hjælpe en igang og 
fodre en med viden :) 

• Inspiration og læring. 

• At jeg er kommede jæger. 

• Pga inspirerende fællesskab, artikler og 
annoncering af jagtaktiviteter mm. 

• Sammenhold 

• Det gode medlemsblad samt at, som jæger, 
athave en forening i ryggen 

• Interessefællesskab. Er nyjæger 

• Det er et god ting at støtte natur og 
vildtpleje. 

• At værne om den danske natur og 
bæredygtige jagtprencipper i fælleskab så 
vi kan bruge naturen og gå på jagt i 
fremtiden 
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• Fællesskab 

• Sidste nye viden 

• Information (bladet og tilbud om kurser) 

• Som nyjæger er DJ umiddelbart det eneste 
samlende led jeg kender til. Jeg har 
konstateret at der er en del fnidder og 
utilfredshed, jeg håber det kan holdes på 
et minimum, så det vigtige politiske 
arbejde ikke overtrumfes af DOF mv. 

• Foreningsliv og magasin 

• At støtte op om jægernes fælles 
organisation i Danmark. 

• Jeg er meldt ind automatisk fordi jeg er 
nyjæger, men det bedste argument for at 
blive er vel alle fordelene ved at være 
medlem, om det er rådgivning eller de 
muligheder der bliver stillet til rådighed. 
Jeg kan også rigtigt godt lide jagtmagasinet 
i sender ud. 

• Så vi jægere kan stå sammen 

• Nyjæger 

• Udbuddet af kurser 

• Fælles gør stærk 

• Jeg er ved at blive jæger og interesserer 
mig for naturen omkring mig. 

• Holde mig opdateret med vigtige emner 
indenfor jagt. 

• For at støtte forskning og kampen for 
jagttider, plus magasiner er sjove og læse 
igennem med god info. 

• Fællesskab 

• Det bliver gjort noget for jæger 

• For at blive en del af et godt fællesskab. 

• Fordelene. 

• Jeg er jæger og ønsker at fremme jagt og 
natur/miljø 

• Fordi forbundet varetager jægernes 
interesser 

• Jeg er nyjæger og skal starte et sted. 

• Vejledning 

• For vi jægere skal holde sammen et eller 
andet sted selv om at man er uenig om 
tingene og beslutningerne. 
Jeg er meget utilfreds med dj’s arbejde 
inden for at få mest mulig jagt. 
Men jeg er stadig med for hvis jeg ikke 

støtter nogle som har indflydelse på at få 
mest mulig jagt, og bedste vilkår, så sker 
der aldrig noget 

• Støtter til "fællesskabet" for at få viden om 
jagt og regulering. 

• App skal gøres bedre bla andet på vildt 
indberetning så man både kan bruge app og 
net 

• FOR JEG SYNGE I GØR DET GODT PÅ ALLE 
OM RÅDE OM JAGT OG ALT SÅ NOGET JEG 
SYNGE I BRUGE MAGET TIDE DET SYNGE JEG 
I SKAL HAR ROS FOR HILS NICOLAI ERIKSEN 

• Magasin/bladet m.v da jeg er nyjæger, 
uden et bredt jagtnetværk. 

• De foreninger der er medlem 

• Nyjæger. Jeg har brug for de andres 
erfaring 

• For at blive holdt orienteret om 
jagt/jagtregler, være medlem af forening. 
At kunne dyrke interessen for jagt fuldt ud. 

• Fordi jeg gerne vil være en ordentlig jæger 

• Er blevet nyjæger 

• DJ omfavner alle dele af det, som jeg 
opfatter som væsentligt i forbindelse med 
jagt: 
Uddannelse, jagtkultur, politik... 

• Ny jæger 

• en samlet stemme 

• Fællesskab 

• Godt blad 

• Beskyt flora og fauna 

• Jeg er ny indenfor faget så jeg er fortsat 
under indlæring, men efterfølgende vil det 
være, at stå sammen med andre med 
samme interesse. 
 
Pt. har jeg kun jagttegn. 

• At holde DOF og DN fra at lukke ned for alt 
jagt i Danmark. 

• Jeg er ny på jagt! 
at holde sig informeret og lære nye ting 

• Fælles organisation der varetager jægerens 
interesser 

• Indføring i jagten 

• Jeg lære meget som ny jæger 

• Giver oplysning og sammenhold 
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• God information gennem magasinet og 
medlemskab af lokal forening 

• I en kort sætning - at jeg bliver orrienteret 
om mine muligheder, som jæger. 

• Jagttegnsaspirant 

• Jeg er jæger 

• Det er vigtigt at jægere har et forbund 

• Lokale tilbud og kurser 

• Fælles interesse for de bedste vilkår for 
danske jægere. 

• Jægernes magasin og hjemmesiden der er 
fyldt med gode artikler for en nyjæger 

• Fællesskab 

• Foreningslivet. 

• Fællesskab og deling af erfarniger med 
hinanden er klart det vigtigste. 

• At man som nyjæger kan finde al den hjælp 
og oplysninger som man ønsker 

• Der er mange gode, men hovedårsagen til 
at jeg er medlem er så jeg kan være 
medliem i min lokale jagtforening - hvor 
det er et krav at være medlem af DJ 

• For at holde mig opdateret og finde svar, 
hvis jeg er i tvivl om noget 

• Personlig udfordringer i et fællesskab af 
ligesindede 

• Oplysning og andre synsvinkler på politiske 
tiltag 

• Jeg er aspirant og det var en del af 
processen at melde sig ind i DJ. Syntes dog 
at der er en meget negativ stemning rettet 
mod foreningens ledelse hvilket jeg syntes 
at der skal arbejdes på. 

• At de gør noget for den lille jæger. 

• Jeg er nyjæger. Tænker det er naturligt at 
være medlem af interesseforeningen 

• Jeg er ny jæger, det er en god måde at få 
information på. og være en del af et 
fællesskab. 

• Adgang til ny viden og spændende artikler. 
At kunne blive en god jæger. 

• At det bør kunne påvirke politikken, når 
mange står sammen. 
At have et sted hvor jeg kan få svar på div. 
spørgsmål. 

• For at blive klogere 

• Jeg ønsker at støtte op om muligheden for 
jagt i Danmark generelt 

• Information 

• Jeg er helt grøn indenfor jagt, og håber på 
hjælp, råd og inspiration via mit 
medlemskab. 

• Jeg er ny jæger, så info, kurser / prøver, 
App´s  og artikler om våben, jagt og 
oplevelser, er spændende. 

• At man er forsikret på jagt, og at man som 
ny jæger 
kan søge/få information og svar på div. 
spørgsmål 

• Netværk og mulighed for kurser og jagter 

• At de er politisk neutrale 

• Det er gratis i mit første år som nyjæger. 
Det benytter jeg naturligvis for at finde ud 
af hvad DJ kan tilbyde mig og  omvendt 

• Det er generelt vigtigt at organisere sig 

• Man skal stå sammen for at have 
indflydelse. 

• STÆRK FAGLIGHED 

• Information og vidensindsamling. 
Spændende artikler. 

• Vi står som jægere stærkere sammen under 
DJ, i "kampen" om at blive respekteret, 
hørt og ikke mindst i kampen om at bevare 
den Danske Jagtmodel.  
Fragmentationer og jægere der går 
enegang svækker vores politiske stemme 
efter min mening - ligesom fagforeninger 
må vi danne fælles front omkring vores 
interesser. 

• Fællesskabet og foreningslivet 

• At DJ gør en stor indsats for at sikre, at 
jagt kan udøves i Danmark under saglige og 
fagligt funderede vilkår. Dette har 
eksempelvis vist sig i forbindelse med 
anvendelse af natsigtemidler til regulering 
af mårhunde og muligheden for at anvende 
halvautomatiske rifler til jagt i Danmark og 
udlandet. DJ's konkrete indsats på disse 
områder har stor betydning for mig som 
medlem, og det er fortsat vigtigt for mig at 
kunne se, at DJ ikke blot "hvile på 
laurbærrene". 

• Muligheden for indsigt i hvad der rører sig 
inden for området - og særligt muligheden 
for at udvikle viden (ex gennem kurser). 
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• Generel information omkring jagt i 
Danmark som bladet Jæger er en god kilde 
til. 
Samt app 

• En vigtig interesseorganisation der arbejder 
for deres medlemmers mulighed for at 
dyrke deres interesse 

• Troede de hjalp mig igang som ny jæger 

• Jæger magasinet 

• At DJ varetager naturens, vildets og 
jægernes interesser på en balanceret måde 
samt at viden om vildtforvaltning deles 
med den øvrige befolkning. 

• Det er et godt sted at starte som ny jæger. 
Giver god indsigt i jagt 

• Info og jagtmagasin 

• At være en del af et samlet Jægerforbund 
der sikrer bedst og mest mulig bæredygtig 
jagt i Danmark 

• Oplysninger og nyt på lovgivningen 

• som nyjæger som får hjælp til at komme 
igang og foreningerne er klar til modtagelse 
+ de ved hvad der skal gøres. en form for 
"foreningsklubrådgiver" vil være super godt. 

• Ny information og fællesskab 

• Blev gratis medlem ifm. jagttegnskursus. 
Jeg håber jeg kan blive mere afklaret ift. 
fremtidigt medlemskab af DJ inden for det 
næste år. 

• Det er første år jeg er medlem, har lige 
taget jagttegn og så er det gratis det 1, år.  
Prisen kan på sigt værre afgørende 

• Den eneste store jagtforbund 

• Bladet 

• ved ikke lige hvad det skulle være 

• Intet alternativ...endnu 

• Fællesskab 

• At opnår faglig viden, og at netværke. 

• Netværk 

• Fællesskabet 

• Jeg er jæger 

• At støtte jagt fællesskabet og foreningen 
der varetager mine jagt interesser.. 

• Den frie jagt 

• Rådgivning, fællesskab, og god nyttig 
information. 

• Det er en organisation som samler danske 
jægere, og kæmper for gode og retfærdige 
jagtmuligheder i Danmark, med respekt for 
naturen. 

• Jeg er nyjæger, og jeg vil gerne være med i 
en forening :-) 

• Jeg bliver holdt opdateret 

• Det giver mig viden og 
undervisningsmateriale indenfor jagt, da 
jeg er i gang med at tage jagtkursus. 

• Som ny-jæger at få viden ,samt støtte en 
organisation der arbejder for forståelsen 
for jagt og dennes fremme. 

• For at kunne være medlem af lokalforening 

• Jeg er nyjæger, og netop det er den bedste 
grund til at jeg er medlem. Dvs. for at lære 
alt hvad jeg kan, fra mere erfarne jægere. 

• Fælkesskabet med andre jægere 

• Nyjæger. Ønsker at orientere mig om jagt, 
vildt og natur basseret på faglig og 
bæredygtigt vis 

• Adgang til spændende artikler i magasin og 
mange gode tilbud til en nyjæger 

• Ny jæger 

• Information og bidrag til fællesskabet 

• Rabatter 

• Et stort netværk af jægere giver en større 
bredde-erfaring. 

• De fremmer den alm. Jægers interesse 

• Aktiviteterne som DJ arrangerer er det 
vigtigste. 

• Sammenhold og politisk indflydelse 

• 1. Jeg fik det med pga. nyerhvervet 
jagttegn. 
2. Integreret forsikring til skydebane 

• Jeg er aspirant, og automatisk indmeldt. 
 
Det er meget rart at være dækket ift 
forsikring. 

• At det er en fagforening, og man støtter sin 
fagforening. 

• Interesse. 

• At jeg kan blive guidet vedr. alt 
jagtrelateret og finde fællesskab. 
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• Varetager danske jægere samt at passe på 
naturen 

• For at få jagttegn 

• At dj arbejder for at fremme jagten, så det 
bliver et mere anerkendt og respekteret 
“fag” af de 97% som ikke dyrker jagt, samt 
at i varetager vores alles fælles interesse. 

• At der bliver gjort noget for naturen 

• Gode muligheder i appen for at kunne 
indberette vildt udbytte, nemt se jagttider 
samt andre gode funktionaliteter. 
Derudover er det et godt fællesskab med et 
godt magasin. 

• fik det gratis i et år 

• Fællesskabsfølelse og tryghed som 
jægeraspirant 

• Medlemskab af lokal jagtforening med 
adgang til skydebaner 

• Jo flere medlemmer jo større indflydelse 
har vi 

• fælles organisation og faglighed 

• Fællesskab i jagtforeningen. 
Bladet "Jæger". 
Jeg havde håbet på bedre politisk 
indflydelse. 

• Den lokale jagtforening 

• Forsikring 
Kursus / Viden / erfaring - Bladet 
At det er OK at være jæger i DK 

• --- 

• For at bevare jagten i Danmark. Få nyheder 
og info om jagt 

• At varetage de politiske interesse 

• At være medlem af et fælles forbund, der 
varetager jægernes interesse med én 
fælles stemme 

• For at dyrke mine interesser for skydning 
på baner. 

• Føler grønt værdisæt varetaget kollektivt 
gennem en dygtig organisation 

• DJ skal være der når vi som medlemmer  
har brug for en forening/ forbund, ikke en 
forsamling der har nok i sig selv. 

• jagt og jæger 
 
samt et godt sammenhold 
 
ikke topstyre 

• det er så vidt jeg ved næsten obligatorisk  - 
for kurser 

• man får lidt info om jagt i dk, skulle jeg 
betale fuld pris vil jeg nok overveje. 

• Deltage i arrangementer. 

• Jeg har været medlem i Danmarks 
Jægerforbund i 25 år, i år og jeg håber at 
jeg får en godkendelse af den lokale 
jagtforening. Jeg er ked af at I ikke gør 
mere for den de jæger der de små 
husmands jagter. 
I må også gerne kæmpe mere for at mere 
for duejagten bliver rykket tilbage til 
oktober. Det er altså mange duer 

• Jo flere medlemmer en forening har jo 
større indflydelse. Pt finder jeg ikke at DJ 
har den indflydelse i vildtforvaltning i DK i 
forhold til medlemstallet i andre 
naturorganisationer og i 
Vildtforvaltningsrådet. 
Hvis det ikke var for 1. linje var jeg ikke 
medlem af DJ 
Deltager så vidt muligt i Webinar, men kun 
for at høre hvad der siges. Det er har ingen 
uddannelses mæssig værdi for mig 

• At de kæmper for indflydelse i 
vildtforvaltingsrådet. 

• Det jeg har svaret på 
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HAR DU ØNSKER TIL KURSER OG UDDANNELSER, SOM DU MENER, 
DJ SKAL TILBYDE? 

 

• Ikke fra centralt hold. Eksempel 
riffelskydning: DJ’s tilbud som fx at udgive 
bøger er fint og rigeligt. Snakken, 
netværket og uddannelsen ligger derfra hos 
os instruktører og der ligger det fint. 

• Nej ikke umiddelbart 

• Mere om natur pleje - vildt natur - jæger er 
også los ejer  
og har stor indflydelse på egen revir 

• Garvning af skind 

• Haglskydningskurser 
Haglpatronsgenopladningskursus 
Brækning af klovbærende 
Advanceret riffelinstruktør 
Lokkejagt på rovvildt 
Våbenkursus i riffel for nyjægere (Altså før 
det obligatoriske skydeforløb) 

• Kursus om hvordan vildt kan aflives på mest 
human måde efter anskydning. 

• nej 

• Kurser hvor der formålet er at skabe fælles 
fodslag på tværs af naturorganisationer. 

• ingen 

• Hundetræning 

• Ungjægerkurser 

• Vildtpleje. Biotopforbedringer. 

• Slagtning af dyr. 

• Vildtpleje og regulering 

• Trofæ behandling, grund kursus i 
udsætning, hvordan man laver vildt 
biotoper, som passer ind i det moderne 
landbrug, Almindelige jæger færdigheder, 
så som at lave og opsætte fælder, 
skydestie/-tårn, fodring af vildt osv. 

• ønsker at have mere tid 

• Naturpleje 

• Forvaltning af vildt, og biotoppleje, og alt 
det man gør i dag. 

• Jeg skal bare tage mig sammen og tilmelde 
mig lokale arrangementer 

• Forvaltning af hjortevildt 

• ja  
Men mit problem er. De er langt væk fra 
min bopæl 

• Mere jagtfeltskydning 

• Nej i gør det godt 

• Fællefangst. Men findes der kompetente 
undervisere i DK 

• Har desværre ikke overblikket over, hvad 
de udbyder nu. Men vil gerne benytte mig 
af det i fremtiden. 

• praktisk skydning, langdistance. 
bueskydning 

• krudt og kugler - kalibrer og 
patronforståelse 

• Når man har haft jagttegn i 55 år er det 
begrænset hvilke behov man har. 

• Flere flugtskydningsinstruktørkurser. Evt 
kurser i stiftelse af jagtforeninger og 
skydebaner. 

• Jeg er for gammel 

• nej jeg er for gammel til det. 

• nej - desværre. 

• Nej, men der er ALT for lidt styr på den del 
med kurserne. Det er for svært at 
gennemskue fx den frivillige 
lederuddannelse. Der kunne i med fordel 
blive bedre til at følge op, og lave direct 
mails til dem, der har kørt nogle moduler 
igennem, men stadigvæk mangler noget. 

• Ny Jæger kurser 

• sporinstruktør Schweiss, stifinder og 
prøvelederkurser schweiss. 
-Jeg har selv som nyjæger for mange år 
siden været på et kursus i praktisk jagt, det 
tror jeg mange nyjægere kunne have gavn 
af... 

• Bue kurser 

•  

• Vildtpleje, biotopplaner, fasanudsætning i 
praktisk  
Vildtmarker 

• Jagt relateret hundetræning. 
Søgning i skov og krat. 
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• Kurser i sikkerhed ved skydning med riffel. 
Riffelskydning kan aldrig blive totalt uden 
risiko, men der slippes alt for mange helt 
uacceptable riffelkugler. Jeg ser også gerne 
at  man undgår , at man kan finde artikler i 
"Jæger" , som f. eks. artiklen i nr 8, 2020, 
hvor der på side 29 står at 
sikkerhedsvinklen mellem skudretning og 
skyttekæde, hvis skytterne står på et 
brandbælte, skal være 20 grader. Det 
angives i artiklen at være efter 
Miljøstyrelsens jagtetiske regler. Dem 
kender jeg ikke, men skulle det virkeligt 
være tilfældet, finder  jeg, at det er det 
glade vanvid. 

• Ikke umiddelbart 

• Jeg har lige taget jagthundeindstruktør 
uddannelsen og vil gerne have tillægs 
kurser der omhandler mere specifikke 
emner samt et årligt kursus til 
velligeholdelse og opdatering vedrørende 
det at være jagthundeinstruktør 

• Skydeteknik 

• Nej jeg er ikke den helt store jæger mere, 
men nyder de små fællesjagter og det 
hyggelige fællesskab. Har været meget 
aktiv med hundearbejde 

• Unge på jagt - og lære om traditioner - ikke 
de "dumme" med dem med god etik og 
moral 

• Tiladelser til våben pas og riffel 
godkendelse 

• Det er ok begrænset hvilke kurser der vil 
tilfredsstille mine ønsker om kurser og eft. 
udd., når det er jagt jeg gerne vil udføre 
men bliver begrænset i. 

• Jeg er selv skovejer og bruger professionel 
sparring 

• Korte kurser til opdatering af jagtlig viden 
jagtpolitiske kurser 
Kurser for specialisere instruktører 

• Ikke lige nu 

• Håndtering af skudt vildt, såsom partering 
og strefning. 

• Hundetræning 
Flugtskydning 

• Vildtpleje  for de små , som ikke har de 
stor penge og arealer at gøre godt med 

• nej 

• Våbenkendskab etc. måske målrettet 
kvinder. 

• Jeg synes udbuddet er OK til mit behov 

• Kursus i at dygtiggøre og videreuddannelse 
af medlemmer inden for jagten  
Men nedsat pris, medlemmer skal ikke 
betale prisen de skal formidle videre 
istedet brug de mange penge vi har i pulje 
osv til at dygtiggøre vore “egne daglige 
musketerer” de er vores repræsentanter og 
lære og ansigt ud af til ig mange af disse 
gør en stor indsats for jagten gratis 
“hvorfor skulle de så betale så høj pris for 
vider uddannelse/kursus” 
Tænk på hvis vi satte lærerne ned i løn, så 
ville vore børn kun lære det halve..... 

• Mobile skydesimulatorer til både 
haglskydning kg riffelskydning. 

• hunde træning 

• Det kunne være bestyrelsesarbejde 

• Det har jeg ikke. 

• Skydekurser for ny-jægere 

• mere hundearbejde 

• Bedre træning/efteruddannelse  af 
skydeinstruktører - både hagl og riffel 

• Nej, ikke for nuværende. 

• Udnyttelse af vildet da der bliver smidt 
meget væk 

• efteruddannelse på diverse kurser 

• Der er sådan set ikke noget galt med de 
kurser der holdes, men jeg så gerne at de 
blev udbudt flere steder i landet så man 
ikke behøvede at rejse så langt 

• Nej, der er dækket fint ind. 

• Mere praktisk jagt afvikling, 

• Nej. Er 75 år 

• kurser vedr. forskellige jagtformer, 
genladningskurser vedr. haglpatroner, 
kurser vedr. regulering af krager, skader, 
måger, mink, ræve, ulve, mårhunde og 
vildkatte. 

• Bueskydnings instruktørerne 

• Har i sin tid deltaget i diverse team tøs 
kurser med stor udbytte og fornøjelse. Er 
en gl. Tøs som hygger sig med gode 
jagtkammerater fra den alm sæson starter 
og slutter - og nyder mine anstand jagter 
på råbukken i forår/ sommer sæsonen 
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• Praktisk jagt i udlandet med ture til 
Sverige, Tyskland,  Skotland 

• Afholdte for en del år siden da jeg var i 
kredsbestyrelsen en del  weekend kurser 
med titlen lær din riffel at kende, såvel i 
teori  som praksis. 1. dag var teori, 
gennemgang af de rifler kursisterne havde 
med. dag 2 praktik med indskydning, 
forskellige skydestillinger mv. Var velbesøgt 
på Nordfyn 

• Ved ikke 

• Hundekunster, der ikke er “religiøse”. 

• Nej 

• Det kunne være spændende med et kursus 
hvor man lære mere om fodermarker og 
gode levesteder til fuglevildtet. 

• Underjordisk riffel indskydning 

• Jeg er på kursus,hver gang jeg er på jagt. 
Lærer hele tiden af naturen og andre 
jægere. 

• Aktiviteter der lærer børn om jagt, 
kommunikation om jagtens sag, praksis 
(jagt, knive, våbenpleje...) 

• I har en super skydebane på Kalø Djursland 
og er ligeså dygtig instruktør det er så 
super 

• synes der er et godt udbud  nu 

• Biotoper og forbedringer for vildtet for 
lodsejere 

• Ikke umiddelbart, der er et godt og alsidigt 
program 

• Gerne noget mere til kvinder - ny-jægere. 
Det kan være svært at komme rigtigt i gang 
uden at blive set ned på, men blive taget 
seriøst - især hvis du ikke har en jæger 
mand. 

• Alm. Jagtforståelse 

• Ja, måske noget med at lave dialoggrupper 
med jægere og landmænd. 

• Udstopning af dyr  . 

• Repetitionskurser i de gældende jagtregler 
og -bestemmelser når det er mere end 20 
år siden man erhvervede jagttegn. Ikke et 
nyt jagtkursus, men hvad har ændret sig i 
bestemmelserne. Man har garanteret 
overset flere detaljer i årenes løb. 

• Ikke for nuværende! 

• Vildtpleje kurser 
Fældebygning 
Generelt kurser om hvordan man bygger og 
plejer sin jagt 

• Mere fokus på riffelskydning der er jagt 
relateret. Ikke blot indskydning liggende på 
maven. 

• Ikke hos DJ 

• Med min alder - 81 - studerer jeg nøje 
jagtbladet m. m. 

• Kursus i nedsættelse af kontingent for 
pensionister :-) 

• Lidt mere dybdegående kursus i 
lederuddannelsen som fx regnskab 
dirregent 

• Flere jagthundekurser 

• Ikke noget specifikt 

• meget mere praktisk .....sidste gang tog 
jeg kurset, så jeg kan aflevere vildt - og 
tjekke for sygdomme ...... 
hold nu op hvor det var kedeligt, hallo - jeg 
driver selv stor virksomhed, få nu fat i 
noget praktisk - fx et dyr - hvor vi gennem 
de forskellige organer ...... 

• Ved ikke 

• Ja jeg oplever nogle gange at folk gerne vil 
skyde vildt. Jeg holdte en jagt ved mig der 
blev skudt fem stykke råvildt. 
Men der var ikke nogle der ville have dem.  
Jeg savner en kursus jaget moral og etik 
De bruger det meget i Tyskland ved 
vildtprade. 

• Mårhundekurser 
Brug af natkikkerter 

• nej 

• Hundetræning 

• svar skyldig 

• Fodring af vildt. 
Vildtpleje. 

• nej 

• Jagtpraktiske kurser 

• ved ikke 

• Primært hygiejnekurser ned behandling af 
nedlagt vildt og på fordring/fodermarker 
ol. for at udvikle en stærk og sund bestand 
af fugle- og dyrevildt, samt reducere 
skaderne på dyrkede arealer. 
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• Tilbyde meget mere skyde uddannelse til 
noget mindre betaling end i dag flere 
kursuser til dygtig gørelse af skyde 
instruktørerne   hagl 

• ikke længere p.g.a. min alder 

• jagt relateret skydning 

• Skydekurser, hygiejnekurser, 
håndtering/forlægning af vildt, træning af 
jagthunde 

• Hvor det er muligt så i højere grad som 
webinarer eller onlinekurser. 

• I skal  give de frivillige en bedre behandling 
i har lige fået ca20millioner og mig bekendt 
er der ikke blevet noget til dem der laver 
et stort arbejde for naturen for atbekempe 
mårhunden som pengene var tiltænkt de 
kom ikke længere end til jægerforbundet 

• Nej 

• De kurser som udbydes har alle relevans 
Hvad med naturkurser med med et jagtlig 
indhold rettet mod ikke jægere, ledet af 
naturvejledere som også er jægere. 

• Jagt og skydekurser 

• Være med til at oprette flere Hjortebaner 
så folk kan lære at skyde på løbende vildt - 
der er mange der virkeligt trænger til at 
lære dette på baner i stedet for at lære 
det på levende vildt 

• Jeg har hidtil ikke haft tid, men nu er jeg 
pensionist og får måske bedre tid. Der er 
masser af kurser at tage af for mig allerede 

• pt ingen der findes et bredt udvalg 

• ikke for tiden 

• Faktisk ikke, jeg er 76 og har gået på jagt 
næsten hele mit liv. Jeg nyder bare at 
Være “mig”(selv)!! 

• Jeg håndtering af vildte 

• Min uddannelse går på skydebanen med 
riffel og flugtskydning 

• Nej, jeg er fint tilfreds med den lokale 
skydebane, og den hjælp jeg får af de 
“gamle jæger” 

• Jagtledelse 1 dags kurser 
Bl.a. på Kalø 

• Praktisk fældefangst og mere praktiske 
fagligheder inden for jægerfaget. 

• riffelskydning 

• jagthunde 

• nej, men en mail med kurser som bliver 
afholdt i de forskellige regioner, så man 
nemt kan finde info omkring dem. 

• Bliv en bedre riffelskytte 

• Ikke umiddelbart 

• Nej, det er fin dækket ind som det er. 

• Langt flere kurser for den jævne folkelige 
jæger hos DJ. Drop det via foreningerne. 
Det skal være gratis, webinar er ok men 
ikke primær. Og drop så de lederkursus. 
Det går andre bedre. 

• ved ikke 

• Alt hvad der berører riffelskydning, 
ballistik, skydning på længere hold osv 

• Kurser i adfær blandt jægere. 

• Ikke andre end dem de har nuværende 

• Kan ikke på grund af alder og fysik. 

• om natur , jagt mv. 

• Det er vist dækket godt ind. 

• Skydefærdigheder til løbende vildt 

• Plante/ biotoper  kurser i almen jagt pleje 
mini skytte kurs 

• Okke som sådan, men bare følg op på om 
der er ønsker fra medlemmerne. 

• At det er nemmer at overskue tilbuddene 

• Helst en bred vifte 

• Videreuddannelse som instruktør (hund, 
flugtskydning, riffel) 

• har ingen ønsker 

• Ja at de kan begynde at lære ledelsen at 
lytte på os 

• De er Okay som de er 

• naturpleje 

• Jagthornsinstruktør, måske ikke helt så 
forkromet som det er nu - Opfølgning på 
skydelederuddannelsen i riffel. - 

• Der er nok at vælge imellem 

• Knivkursus gennem jagtbladet! 
Rygning af vildtkød af vores dygtige kok! 

• Nej 

• Vildtpleje, biotop beplantninger 
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• ikke PT. 

• Alle kurser skal tilbydes gennem en ekstern 
underviser. DJ skal udelukkende faciliterer 

• I er totalt inkompetente. 

• Ikke pt. 

• I min kreds ville jeg gerne have lidt mere 
hjælp på jagthundeområdet. Nordjylland. 

• Det har jeg ikke sat mig ordentligt ind i. 

• Ikke lige nu 

• Lokale kurser i vildt og terræn pleje 

• Praktisk jagt og "Nak og æd" 

• Synes det er OK som nu. 

• Vi skal udannes i hvordan man overbeviser 
landmænd i hvor go en ide det er at lave 
vildt pleje.  
for det er os der lejer deres areal til jagt. 

• Er i øjeblikket tilfreds 

• Flere skydebaner 

• Jeg synes at DJ skal tilbyde kurser i 
hvordan husmandsjagten blev drevet. Ikke 
det snobberi der er i dag. Visse steder må 
man ikke komme hvis man ikke går i tweed 
.... humbug og snobberi der ødelægger 
sjælen i jagt. 

• Riffelskydning i lighed med skydning på 
Kalø. 

• Nyjæger får indblik i Schweiss arbejde på 
jagttegnes kursusset 

• NEJ 

• Kurser til ledelsen og HB i at drive en 
medlemsvenlig og åben organisation med 
en  troværdig kommunikation til 
medlemmerne - og DIREKTE VALG. 

• ikke ud over de der allerede afholdes. 

• kurser i at lave jagtsti, især da vi i kreds 2 
ikke har en jagtsti koordinator 

• Kunne være mere lokalt 

• Grunduddannelser af alle skytter, også 
ældre, i lokale foreninger 

• Hvorfor er det DOF der står for 
fugletællinger i Danmark?? Hvorfor kan 
jægerne, der i forvejen har en meget 
krævende uddannelse, inden for 
fuglekending ikke gøre det, evt blive mere 
uddannet til det!! Syntes det er forkert at 
en gruppe, der åbentlyst vil jagten i 

Danmark dårligt, står for at tælle om der 
kan være jagttid på en art. Ligeledes, er de 
uddannet til formålet?? 

• Nej ikke ud over det der eksistere 

• Jagt ledelse.jagtsproget 

• reguleringskurser 
vildt og naturpleje 

• Ikke i øjeblikket, mangler tid til det ! 

• Riffel, hagl kurser 

• Ikke ummidelbart 

• ja en frivillig jagt prøve 

• Tænker I dækker bredt 

• Ikke for nuværende.  
Har lige været på kursus i mårhunde - 
regulering 

• kniv kursus pølse kursus 

• Nej, jeg har været i mesterlære hos far, og 
andre gode jægere 

• Hundearbejde. 
Vildt og kødbehandling: 
Saglig afskydning af klovbærende vildt 

• Nej, jeg føler mig dækket ind, men måske 
nogle meningsdanner-kurser 

• Nej. Jeg tager de kurser jeg har brug for, 
udenfor DJ regi. 

• Hygiejne når man ordner vildt.  
Brug af lokkekald. 
Når vildtet er skudt. 

• Hundearbejdet. 

• Praktiske kursurser for Nyjæger 

• Bruger ikke kursus tilbud. 
Går meget lidt på jagt, bruger mere tid på 
flugt og riffel skyde bane træning. 

• Det er i grunden fint som det er, men 
måske noget mere om biologien og 
biotoperne som en forudsætning for vildtet 
og dermed for jagten 

• løbende opdatering af jagt kompetencer 

• Kursus i pürschjagt 
Kursus i tilrettelæggelse af driv- og 
klapjagt 

• De skal tilbydes mere lokalt. 

• Mårhund information på Sjælland 

• Jagtlederens opgaver og evt. rollespil med 
en selskabsjagt som tema. 
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eller 
En jagtkonsortieformands opgaver 

• mere information om stødende hunde og 
ikke kun stående hunde i jagtbladene 

• Mere relateret til genladning 

• At reguleringsjæger bliver kontaktet 
angående Regulering i det hele taget 

• Et kursus i hvordan et demokrati fungerer 
Vil helt sikkert være på sin plads man Kan 
jo starte med DJ 

• forvaltning af hjortevildt 
jagt og mere kendskab til hjortevildt 
 
Danske jægeres kendskab til hjortevildt er 
katastrofal dårlig. 

• Fint som det er nu 

• Hvordan man kan bedømme alder på 
hjortevildt på den fri vildtbane. Så vi kan få 
en korrekt afskydning. 

• Mad - spegepølser/grillpølser røgvarer  - få 
mere ud af dit vildt. 

• Da jeg er jagttegnslærer 
Følger de kurser / seminarer sin afholdes i 
DJ regi 

• DJ skal finde og fremme en model for 
forvaltning af vores vildt og uddanne efter 
denne. 
Se til Sverige og Tyskland. 
Hold fast i prioritereten: Vildtet, jagten, 
jægerne. 

• Måske i vildtpleje 

• Håndtering af døre dyr 

• Mere jagt relateret skydning 

• Etik. forståelse for den lille jægers 
rettigheder, 
kurser vedr. behandling af nedlagt vildt. 

• DJ er pt. Ikke kompetente til at undervise i 
kurser, der kan tiltrække mig. 
Våben og skydeteknisk er i rigtig dårligt 
kørende, 

• syntes at kurser som tilbydes er dyre. 

• Efteruddannelse af reguleringsjægere 
specielt vedr: mårhund, mink, vaskebjørn ( 
DJ er godt på vej) 
Sikkerhedskursus for strand og pramjægere 

• Nej ikke på stående fod. 

• Tilberedning af vildt 

• Strejfning af rovvildt, 
Forlægning af vildt, 
Mårhunde kursus, 

• Jeg føler mig godt dækket ind af de 
nuværende kurser, som DJ tilbyder. 

• Måske ved ikke. 

• Det er for dyrt at komme på hunde kursus 
der var mange flere der ville med hvis det 
er væsenlig billige 

• skyde kurser 

• Svampekursus, vildtkursus (hvordan gør 
du?) 

• Behandling sf vildt brækning og forlægning 

• nej 

• Opdatering, så jagt i f.eks Tyskland bliver 
muligt 

• Ingenting. Har Ikke tid 

• kan ikke lige sige nogen, i har jo mange 
allerede 

• Anskydninger, og hvad der er det eneste 
rigtige at gøre hvis der er tvivl om en 
anskydning. 

• ingen kommentarer 

• Nej, men det kunne være rart at kunne 
melde sig, uden at det er foreningen der 
indstiller én. 
Måske man allerede kan det, men jeg ikke 
ved hvordan?! 

• Opfølgende kurser til skyde instruktører 

• Nej i rammer godt med de kurser i tilbyder 

• Nej, jeg er for gammel, og går kun på jagt 
en gang om året. 

• Praktisk- lokal jagtskydning / m. Instruktør 

• At holde skydningen "skarp", også når vi 
kommer op i årene! 

• Mere fokus på hundetræning bredt fordelt i 
landet 

• Det har jeg ikke overvejet 

• Kendskab til jagt og jagtlovgivning i 
nabolandendene  
F. Eks: må man jage med termisk ? 
Må man jage med lyddæmper? 
I Sverige, i Polen , i Tyskland, i Norge 

• Jagtetik 
Forståelsen for jagtens indflydelse på 
naturen 
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• Nej  
Jeg ikke lige nu 

• Noget om pleje af små revirer.  
Eks: Jeg lejer 26HA af naboen, som er en 
moderne økolog, fordelt på 16HA mark og 
10 HA mose/eng/krat. Hvordan udnytter 
jeg bedst hjørner og "pletter" hvor hans 
store maskiner ikke kommer? 

• Nej udvalget er stort 

• Det kan være svært at finde et kusus som 
feks. hundetræning. Har søgt og spurgt den 
lokale forening, men intet kunde findes. 

• Nej jeg syntes det dækker godt. 

• Nej. 
Jeg synes at der er udbudt alt hvad der er 
relevant 

• Regulerings kurser 

• våbenhåndtering på jagt 
skydeprøve hver 3 år for alle jægeren 

• Hygiejnekurser. Hundetræning, 
skydetræning 

• ind skydning af rifler og instilling af optik 

• Generalt kommer DJ hele vejen rundt 

• Mener udvalget er fint, har bare ikke 
tilmeldt mig nogle 

• Revirpleje og udvikling 

• Praktisk Jagt ledelse, der er så mange 
dårlige jagtledere i konsortier rundt 
omkring. 

• Jeg jager med bue, så det er der jeg bruger 
en del tid på dygtiggørelse. For buejægerne 
er FADB. Der er tale om gode kurser.  
vigtig, og det vil være vigtigt at evt kurser 
laves enten i samarbejde eller i gensidig 
respekt. Jeg kunne ikke finde på at vælge 
et DJ kursus der er "overtaget" fra FADB. 

• Jeg er mest interesseret i skydning, men 
har indtil i år ment, at det gav mening at 
have nogle til at tale jagtens sag, da den 
også har min interesse. Jeg har været 
medlem af 3 lokale jagtforeninger indtil i 
år, hvor DJ`s grådighed fik mig til at 
droppe de to. Overvejer grundigt pt. at 
udmelde mig helt, da det var 
lokalmedlemskaberne der drev mit 
medlemskab af hovedorganisationen. 

• Kurser i hjortevildt forvaltning så langt 
flere jægere lærer at vurdere alder korrekt 
på hjortevildt og samtidig lærer om korrekt 

afskydning af både råvildt, dåvildt og 
kronvildt 

• Ingen da jeg er 83 år 

• tilbyd unge jæger at komme på dj 
skydebane før de skal til skyde prøve det vil 
gøre DJ det kunne være en open dag hvor 
alle nye kunne få indblik i hvor vigtig god 
skyde instriktion er. 
 
i har en af landets bedste instruktør 

• kurser i Naturpleje i samarbejde med 
landbruget og skovbrug. 
Genopfrisknings kurser for genladning. 
(Vedr. nye regler og love.) 

• Det er irriterende, at man SKAL indstilles af 
en lokal forening for at kunne få lov at tage 
kursus i hundeinstruktør, skydeinstruktør 
eller lign. hvis man selv gerne vil betale. 
Ønsker: Kursus i gåsejagt til en 
overkommelig pris. Gratis kursus i 
mårhundejagt. 

• Vedligeholdelse kursus af jægeren efter 5 
eller 10 år efter første jagttegn. 

• Jeg er selv jagthundeinstruktør og der 
kører løbende opfølgnings kurser 

• Læren om vildtets alder 

• Nej . Er tilfreds 

• Måske våben vedligehold 

• biodiversitet og faglighed til at møde andre 
grønne organisationer 

• Riffelinstruktør del 3 og den nye ordning 
omkring den obligatoriske skydning i 
forbindelse med riffelprøven 

• Hygiejne kursuser 

• Mediekurser & forhandlingsteknik til DJ 
ledelsen 

• Skydekurser, våbenhåndtering. 
 
Det giver nok mest mening, når jeg skriver, 
at jeg ikke er jæger, men udelukkende er 
sportsskytte. Naturen er jeg selvfølgelig 
glad for. 

• Nej ved ikke lige hvad det skulle være. Hvis 
jeg var ung igen ville jeg helt sikker deltage 
igen. 

• Ikke umiddelbart. 

• Flere gode instruktionsvideoer. 
 
Flere digitale foredrag og seminarer - der 
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er langt til Kalø for os, der skal over vand 
for at komme til 1 dagsarrangementer. 

• Opfølgnings kurser for jagtetik og moral 
over for lokalområder  
I forhold til afskydnings grad 

• Kurser i Natura 2000 områder, 
Ramsarområder m.m. 
Reservat og fredningsbestemmelser i DK! 
Hvad betyder de og hvad må man, må man 
ikke i de pågældende områder. 

• Nej, mener I dækker det godt. 

• Opfølgende kurser for "grønne 
organisationer" 

• Nej ikke personligt. Syntes I gør det 
udemærket. 

• Skadedyrs bekæmpelse 

• Uddanne og udnævne ambassadørerne for 
DJ 

• Nej; men jeg skal se på hvilke kurser der er 
og blive mere aktiv 

• Haglskydning 

• Vildtpleje og naturpleje, men det 
eksisterer måske allerede - jeg følger det 
ikke tæt nok, men ville gerne 

• har været medlem af jagtforening siden 
1959 en overgang også formand for 
lokalforening udlært slagter så jeg mener 
ikke jeg har brug for mere uddannelse jagt 
mæssig 

• Fag tekniske fx våben og vildt vildt pleje 

• regulering af skadevoldene vildt 

• Måske flere for ganske almindelige jægere 

• ikke lige pt. 

• Jagtfaglige kurser, på både teori og 
praktisk niveau. 

• mere felt skydning 

• Nej da jeg ikke er eller har været på kurser 
er der ikke noget at tilføje 

• mener at DJ skal arrangere visse jagt 
relevante kurser rundt omkring i landet - 
ikke bare give jagtforeningerne mulighed 
for at holde et kursus !!  lidt a'la FOF - AOF 
systemet 

• Markvildtkurser, regler og praktik 

• Nej jeg er så gammel, at jeg ikke mener at 
have behov, samt at jeg som pensionist 

ikke har overskud af penge til at afse til 
kurser. 

• Erfa og praktisk jagt med hund - efter 
hundekurser - lagt “lokalt” 

• jeg læser relevant materiale - ikke flere 
kurser der er nok 

• Dygtiggørelse af jagttegns lærer. 

• Økonomi for jagtforeninger. 

• Bruger meget instruktør kurser når der er 
nogen efteruddannelser 

• Ande og gåsekalds kurser 

• Riffelskydning for andet end begyndere 

• fremtidens helt nødvendige landskabs 
dannende samspil mellem den moderne 
højeffektive landbrugs drift og 
sammenbindende ledelinier bestående af 
små og større uproduktive arealet 

• Måske jagtetik kunne være et emne 

• Jagttryk og biodiversitet. 

• Flere webinarer 

• Omkring beplantning og biotopforbedringer 

• nej   der er mange kurser, ?   til en 75 årig 

• Mårhund 

• Kurser i strandjagt og havjagt. 

• Jeg er bosiddende i sverige, derfor kommer 
jeg ikke på kurser i danmark. 

• slagtning og partering af vildt  madkursus i 
brug af vildtet 

• Kursus/uddannelse i form af en filmserie 
om Danmarks jagtbare arter for 
medlemmer af DJ. 
Indeholdende alt om artens biologi, levevis, 
yngel, lyde, 
specielle kendetegn, foretrukne biotoper, 
jagtmåder og 
jagtredskaber m. v. - - - tilberedning. 

• Nej er godt tilfreds 

• Dem holder vi jo selv inden for vores klub 

• Dj har et god udvalg af kurser / 
uddannelser. Der er bare tit langt tid 
imellem man kan komme på et kursus. Så 
måske alle kurser / uddannelser kunne 
blive mere fremhævet og når der så var et 
hold samlet blev det afholdt inde for 
rimelig tid 
 
Et skønt sted er når det holdes i dj,s 
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bygninger og det giver rigtig meget når det 
er med overnatning. Så tales der på tværs 
af alle kredse 

• ved ikke 

• Har brug for tid til at deltage 

• nej 

• At bevare status, som eks. riffelinstruktør, 
kræver, at man løbende deltager i 
opfølgningskurser - jeg tror det er 20 år 
siden jeg tog uddannelsen - jeg ved 
uddannelsen er blevet fornyet - men, der 
har aldrig været afholdt opfølgningskursus - 
man kunne starte med at opdatere, sådan 
at vi er i stand til at lave spændende 
arrangementer, der tiltrækker og ikke 
mindst hæver standarden for jægerne. 

• Kursus om: hvordan uddeler jeg en stemme 
seddel 

• Mere efteruddannelse af instruktører ( som 
DJ er begyndt med ) 

• Foredrag om udlandsjagt 

• jeg bliver nok nød til at deltage i nogle 
først. 

• Syntes generelt at der er mange gode 
kurser så ikke det skal fastholdes, specielt 
leder uddannelsen. Dog kunne jeg godt 
tænke mig at der skal være mulighed for 
kursiver flere steder i landet, syntes tit vi 
bliver glemt i Vestjylland 

• Sikkerhed ved strand og havjagt. 

• Der er mange gode 

• at man holder samme typer af kurser både 
på sjælland som i Jylland 

• Nej 

• Regulering af mårhunde og “pasning af det 
lille revir” 
Gerne som online kurser jeg kan tage som 
selvstudie 

• regionale kurser så som hundetræning 
skydeudd, og jagtrelavante kurser. 

• NGO kommunikation 

• Skydeleder og riffel instruktør. Det er ikke 
tit de er slået op. 
Især skydelerdelen 

• Vildt pleje 

• Ikke pt. men uddannelse/efteruddannelse 
af både jægere og instruktører. 

• DJ udbyder mange gode kurser. 
Man kunne måske tænke sig et jagt-
ambassadør kursus, som klæder deltagerne 
på med alle de gode argumenter for at 
opretholde jagt i Danmark. 

• Flere prøver til kommende ny jæger. 

• ved ikke 

• Ingen specielle ønsker 

• nåede desværre ikke at komme med på 
kursus for riffelinstruktører på løbende 
vildt... lød godt...så gerne flere kurser for 
riffel... 

• Nej, jeg syntes i har et godt og bredt 
udvalg 

• kursus i god skik i forhold til at stemme på 
bestyrelse mv. 
der findes nem ide, så kan medlemmerne 
jo få lov og stemme. 

• Nej. DJ skal alene fokusere på bedre 
jagtvilkår og øget politisk indflydelse på 
området.  
DOF og Miljøorganisationerne har frit spil. 

• Ikke yderligere end allerede udbudte kurser 

• Nej, ærlig talt burde det ikke være 
prioriteten lige nu. 

• Hundetræning 
Skydetræning/kurser for jagtgevær 

• Ikke rigtig 

• opfyldt 

• beder instruktør Skyde 

• Vildtager bedst mulig udnyttelse af regler 
ved biotop planer 

• Jeg bruger selv ERFA grupper om vildtpleje, 
markvildt, biodiversitet og muligheder for 
kombination af landbrug og naturpleje i 
SAGRO regi til at få bedre biotoper og viden 
om tilskuds/støttemuligheder, der gør 
kombination af landbrug og natur 
nemmere. Dette kunne ligge i 
jagtforeningsregi i stedet, hvor man mod en 
mindre mer- betaling og støtte fra DJ 
konsulent, kunne tage udgangspunkt i de 
lokale medlemmers jagtområder og dermed 
også styrke det lokale samarbejde. Det 
kunne også være en måde at styrke lokale 
sær- indsatser for klemte arter. 

• Jeg vil deltage hvis den lokale forening 
udbyder det 
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• Fokusområde hagl, våbentilpasning, 
mentaltræning 

• Nyjæger nyjæger nyjæger 

• Kurser i formidling af jagten overfor ikke 
jægere. 
Kurser i anvendelse af sociale medier til at 
promoverer jagten - bl.a. som 
naturbevarende. 

• Vildtager/ beplantning i landbrugslandet. 
Regler, muligheder, tilskudordninger m.m. i 
den forbindelse. 

• DJs kurser tager ofte udgangspunkt i at 
styrke foreningsarbejdet. Kurser kunne 
være mere praktisk orienterede. 
Der jo forholdvis få kurser lokalt man kan 
deltage i, bortset fra måske hundetræning. 
Hvis det går rigtig hedt for sig, 
jagthornsblæsning. 
Det kunne eksempelvis være udvidede 
kurser i skydning både hagl og riffel.  
Langdistanceskydning. 
Jagtledelse 
Havjagt 
Praktisk relevante emner. 

• nej jægerforbundet er kommet i lommen 
herregårds jæger og godsejer. 

• Organisationskurser og relevante jagtkurser 

• Hvis det ikke allerede findes, så kunne DJ 
tilbyde kurser i biotoppleje og i naturnær 
dyrkning og skovpleje. 

• Kurser i førstehjælp til hunde. K9 solution 
har vi brugt i Midtjysk jagthunde klub. Stor 
succes. 

• Nej 

• Jeg kunne godt tænke mig et 
madlavningskursus med fokus på 
basis/enkel tilberedning af vildt 
 
Jeg kunne også godt bruge et kursus i 
forlægning af (rå-)vildt. 

• Faglig efteruddannelse af jagttegnslærere 
og andre instruktører. 

• nej 

• flere kurser skydetræning for instruktører. 
de to nye for riffelinstruktører i 2020 var 
fantastiske! 

• Syntes der er mange rigtig spændende, har 
bare ikke tiden til det mens ungerne i 
hjemmet er små. Men jeg skal nok komme 
efter det:-) 

• Jeg har deltaget i kurser da jeg var yngre, 
mest jagt og levnedsmiddelkurser, når jeg 
deltager lokalt er det for at støtte op om 
mine venner, heldigvis deler de mine 
holdninger til bestyrelsen. 

• Nej, synes de skal nedlægge nogle af de 
i9kke jagtrelevante kurser. som 
vildmarkskursus og vild mad. 

• Det er fint 

• Nej på grund af min alder. 

• Genladnings-master class. Kursus i 
avanceret genladning af riffelammunition. 

• mere video/online information om 
ændrede jagttider, regler osv.  
mere om praktisk jagt. 

• Gøre noget for at styrke 
ledelseskompetencen. Således arbejde på 
at fange landsbytosserne og "hør-mig"-
aktivister op inden deres uprofessionalisme 
og uenighed med linien skader jagtsagen. 
Kommunikations- og ledelseskompetence i 
organisationen er central, så styring og 
politik når længere ud i organisationen end 
i dag. 

• kurser i regulering af invasive arter samt 
øvrige skadedyr 

• Konference temadage på Kalø 

• Ja, men det er nok for individuelt 

• Flere lokale kurser og til en pris de lokale 
foreninger kan klare. Alle former for kurser 

• Det aktuelle udbud virker meget velvalgt 

• Nej, jeg dygtiggører mig i mit 
jagtfællesskab. 

• har ikke kanskab til dette, men evt kursus i 
afskydning af diverse klovbærende vildt 
arter. 

• nej 

• Ikke som ikke er der i forvejen 

• Skydetræning (lerduer) a’la susegården 

• DJ tilbyder i dag en del kurser, men jeg 
synes kurserne er i den dyre ende selvom 
man er med medlem. 

• Jeg vil meget gerne deltage i diverse 
kurser, men de afholdes stort set aldrig på 
hverdags aftener, hvor jeg har mulighed for 
at deltage 

• Jeg er usikker på hvilke kurser, der bliver 
gennemført. Måske en bedre præsentation 
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af kurserne i magasinet Jæger vil udbrede 
kendskabet. 

• Skydeinstruktørkurser 

• Hundetræning og relevante emner herfor 

• Tilfredsstillende udbud 

• Ikke umiddelbart 

• Tror egentlig i er dækket godt i d 

• Grundet min høje alder 76år deltager jeg 
kun i ugentlige skyde træning - Med 
hagl/riffel. 

• Jeg kan se der er alle de kurser man har 
behov for. Super 

• Lederkursus, kursus/hjælp/guideliness til 
at drive en forening 

• Eventuelt en skydeskole, der er mobil og 
periodevis kan drive aktiviteter lokalt i 
landet. 

• "slagte"kursus og kursus i at lave grill pølser 
og rullepølser , rygning af kød etc. 

• Foredrag af god kvalitet i min lokale 
nærhed. 

• Intet 

• Sporhunde arbejde, 

• Online kurser, har I overhovedet kurser?? 

• Jeg er skydeleder, og forventer at deltage 
til riffel instruktør i det kommende år 

• Nej ikke i øjebliket 

• Hundetræning bør gøres mere systematisk 
og tilgængeligt. 

• Ingen....  Brug ressourcerne på at kæmpe 
for den frie jagt og forlang videnskabelig 
dokumentation for de politiske 
beslutninger. 

• egentelig ikke 

• PT. Nej. 

• nej. det tilbudte dækker behovet 

• jeg underviser i jagttegn og har flere gange 
spurgt om nogle flere kurser der kunne 
dygtiggør mig med henblik på 
undervisningen 

• skyder kurser til riffel og gevær der er til at 
betale sig fra 

• Jeg vil gerne deltage i kurser, men mangler 
tiden. 

• regulering / ræv / krage mfl 
 
hundetræning 
 
skydeskole 

• forlægning af skudt vildt, strejfning af 
pelsvildt, 

• Ved ikke 

• Hunde instruktør 

• NEJ ... det klarer I selv helt fint. 

• Ja der er mange - men indtil videre er DJ 
ikke kompetente nok til at kunne udfører 
dette. 

• Mårhunde viden 

• Er dækket ind 

• Har ingen bud. Men bruger mange timer på 
hundearbejde og brugsprøver - det er vel 
også uddannelse. 

• Naturvejleder 

• Kursus i ansøgninger og lign plus de 
nuværende 

• Alle relevante kurser som omhandler 
håndtering af nedlagt vildt samt vildpleje. 

• Nej 

• Den i har sidste til skovdkolen 

• Ved ikke. 

• Ikke noget 

• Vildtforvaltere. 
Jagttegnslærere. 
Flugtskydningsinstruktører. 
Riffelinstruktører. 
Skydeledere. 

• Vildpleje.. 

• Flere skydebaner - særligt riffelskydebaner 
- således at jægere kan dygtigøre sig. Der 
er for få riffelskydebaner i forhold til 
riffelbaner. Der bør også kunne gives 
tilskud fra DJ til lokale riffelskydebaner, 
når der ikke er baner fra forsvaret i 
området. 

• Nej 

• Generelt er alle jagtrelaterede kurser gode 
og vigtige, men de skal i meget højere grad 
afvikles i de lokale jagtforeninger. 

• nej 

• ikke specielt 
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• Instruktør kursus inden for bueskydning. 

• Jagttegnsundervisning og  
Instruktøruddannelse (hund-skydning-horn 
etc). 

• Ladekurser i det nordjyske her mener jeg 
Vendsyssel 

• En del af kurserne tilbydes desværre ikke 
på Sjælland, eks. Gavning til husbehov 

• Jagtfaglige kurser så som jagt på gæs, 
krager og ræve. 

• Kurser der for jæger til at få mere ud af 
det vildt der skydes 

• reguleringskurser 

• De fleste kurser er meget traditionalle. Der 
er behov for nytænkning på området, med 
udgangspunkt i folks interesse for outdoor 
(shelter, bål, overnatning, nak og æd) 

• Nej. 

• Skydning til løbende vildt. 

• Skyde instruktør uddannelse for menige 
medlemmer. Knap så tunge foredrag for 
menige. 

• BILLIGER KURSER 

• Kurser og prøver for ikke stående hunde 

• Kunne godt tænke mig at lave en jagtkniv  
Ved ikke om der tilbydes kurser 

• Bedre riffelbanen 

• Nej 

• Langdistance skydning. 
Udvikling af nye tillidsrepræsentanter for 
til vores jagtforeninger. 
Mere riffelskydning 
Uddannelse af politiske meningsdannere 

• Nej 

• Personligt kunne jeg godt tænke mig at der 
blev lavet kurser i fælde fangst, for skole 
elever. 
Det kunne fx være i af fange Signal krebs, 
samt at spise dem. 

• Jagt for skoler og daginstitutioner 

• Læren om etiske regler under jagt 

• det har jeg ingen mening om 

• Jeg har ønsket at få 
riffelinstruktøruddannelse, men det har 
ikke kunnet lade sig gøre at få det 
arrangeret lokalt. 

(Vi har rådighed over både skydebaner og 
undervisningslokaler, men det er lykkedes) 

• Nej 

• Under leder uddannelsen, har jeg før 
efterspurgt at man laver et udvidet kursus 
om/i brug af medierne, hvor man betaler 
professionelle  fra de store medier til at 
komme og undervise i hvordan vi som 
organisation og jæger bruger de både 
lokale og landsdækkende medier bedst når 
budskaber skal spredes. 

• Jagt ledelse, kronvildt forvaltning 

• Opfølgning på de "gamle" hundetrænere, 
der træner efter de gamle forældede 
metoder, hvor straf og tvang indgår. 

• ingen 

• Det ville være godt med kurser i 
tilberedning og anvendelse af det skudte 
vildt. 

• reguleringsjæger der er for få af disse 
kurser 

• Lokalt:  
Kunne være kurser i hygiene omkring vildt 
og kød.  
Sygdomme og parasitter vi jægere skal 
være opmærksomme på, kan smidte os 
selv. 

• Våbentilpasning 

• Udbuddet er fint, har selv taget 
riffelinstruktørkursus. Dygtiggør mig nu 
mest på jagt og på skyedbanen :-) 

• nej 

• Langdistance skydning 

• Nej, andre opgaver bør prioriteres før 

• Flere kurser om strejfning af vildt 

• Det ved jeg ikke. DJ skal arbejde for 
jagtmuligheder og samfundsaccept 

• Ikke lige nu. 

• Bedre mulighed for uddannelse til 
hagl/riffelinstruktør. Pt. er der MEGET 
sjældent kurser i storkøbenhavn. De er 
næsten altid i Jylland eller på Fyn. 

• pas 

• ? Har DJ ikke mistet ret til kurser 

• Hvilken hund skal jeg vælge! 
Kend dit rådyr, dådyr og kronvildt. Hvordan 
fremmes de. 
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Hvad kan jeg uden megen jord gøre for 
flora og fauna? 

• Jeg ville gerne efteruddannes som lovet 
vedr min riffelinstruktør uddannelse. 
Så begyndte jeg på udd som 
flugtskydningsinstruktør og tog 
instruktionsteknik og skydeleder hagl, så 
blev kurset lavet om så man skulle begynde 
forfra uden merit så mister man lysten ? 

• nop jeg kan ikke finde mere jeg mangler 

• Da jeg er 71 år, har jeg trappet en del ned 
på de jagtlige aktiviteter. 

• Ikke ud over de kurser der nuværende 
tilbydes 

• finder der er god dækning 

• Nej 

• Måske et kursus sm skyde instruktør 

• Nej 

• Nej synes I er pænt dækket ind til såvel 
unge som erfarne jægere. Især køb af hund 
- dressur og gode råd til hundens rolle i 
familien er et område som ikke kan belyses 
nok. Hvis jeg skulle, så var det at hjælpe 
med noget undervisning i, at ejer ikke skal 
stresse og forhaste hundens opdragelse. Der 
bør bruges meget mere tid på at stifte et 
udbrydeligt bånd mellem hunden og ejeren. 
Ejerens store ønske om at en hund til 
perfektion - på et alt for tidligt tidspunkt - 
kan gøre ubodelig skade. 

• Tiden er desværre gået. 

• skydetræning 

• Flere kurser der er relateret til hunde 

• nuværende er meget passende 

• Bedre muligheder for feltskydning med 
riffel 

• Nej jeg syntes i har alt 

• At nye jæger skulle kunne lære at partere 
det nedlagte vildt. Ikke alle nye jæger har 
en personkreds omkring sig, som kan give 
den videnskab fra sig 
Måske samme kursus kunne give oplysninger 
vedr. behandling af skind ? 
Eller laves på et kursus vedr. trofæ 
behandling 

• nej 

• Skydekurser 

• De er fine 

• Nej - jeg er meget interesseret i 
hundetræning og det gør specialklubber 
langt bedre - så lad dem om det. 

• Ja, jagt etik og god jagt moral 

• Kender ikke meget til lederuddannelsen, 
men det er vigtigt at alle jægere lærer at 
"sælge" vores hobby,. så den accepteres 
bredt 

• Nej 

• Flere skydeinstruktør kurser 

• Vildtpleje 
Biotoppleje 
Hundetræning 

• Nej. Brug jeres energi på at få tilpasset de 
regionale jagt tider. Herunder at få styr på 
Kronvildt jagten så det ikke kun bliver for 
"herremændene" 

• Er organiseret i et andet forbund der 
tilbyder de kurser jeg har haft interesse 
for. 

• Vildtpleje og Naturpleje 

• Genlade kursus, del  2  
(videre nørderi og balistik) 

• Egentlig ikke, i kommer vidt omkring og der 
skal selvfølgelig også være en form for 
opbakning 

• Ja, Videregående Flugtskydningsinstruktør 

• Hundetræning 
Skydetræning 

• Jeg har selv gennemført lederuddannelse i 
dj,men kunne godt bruge lidt mere hjælp 
til it og so-me . Er selv ordblind og kæmper 
en kamp hver gang jeg har noget at sige på 
DJ 's hjemmeside 

• Regulering og fældefangst af både invasive 
og jagtbare arter. (der er allerede kurser i 
den retning, men der bør måske 
intensiveres i den retning) 

• Da det er riffeljagt der interesserer mig - så 
gerne skydeundervisning 

• Håber buejagt kommer mere ind i varmen. 

• nej 

• Ikke til de priser som i forlanger. 

• Regulering af invasive arter. 

• Jeg er ikke bevidst om hvilke kurser der er 
for det almene medlem på nuværende 
tidspunkt. 
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• Hygiejenekurser - rengøring af vildt - 
samarbejdskurser til andre naturforeninger 

• Flere genladningskurser, evt med fokus på  
Genopfriskning eller  specialistudannelse 

• skyde instrutør 

• flere webinarer 

• Kurser til uddannelse af riffelskytter 

• Ikke umiddelbart 

• Hvordan håndterer vi de øvrige 
naturbrugere på vore jagtarealer, så vi 
undgår konflikter 

• Aktuelt er jeg tilmeldt skydelederkursus - 
og forventer at tage instruktionsteknik og 
riffelinstruktørkursus efterfølgende. 

• Nej,det I laver er rigtig Godt! 

• Nej der er jagt og ikke et uddannelse 
center 

• Tilbud der retter sig mod erfarende jæger 

• Jeg er godt tilfreds med udbuddet 

• Som jæger uden jagt og for mange andre 
interesser, prioriterer jeg ikke dette højt i 
øjeblikket. 
Det udbud der er ser rigtigt godt ud - 
specielt den seneste fokus på udvikling af 
kompetencer i jagtforeningerne til den 
basale foreningsdrift og -udvikling. 

• Alene til den geografiske placering på 
Djursland. Man kunne måske overveje at 
afholde kurser i Storkøbenhavn. 

• Nej 

• Hvordan jægere får mest/noget ud af det 
vildt de har skudt. 
eks. partering og anretning af vildt. 
viden om udsætning og pasning 

• Ikke umiddelbart 

• Mårhunde kendskab 

• Ja mere viden om kron og då vildt 

• mere uddannelse til 
flugtskydningsinstruktører. gerne om 
tilpasning 

• Jeg mener at DJ har mange gode kurser, 
jeg mener dog at prisen kunne være mere 
fordelagtig for medlemmer, en arbejdsdag 
fri + 1000 - 1500 kr. i kursusgebyr. 

• Nej. Der er mange kurser som kan søges. 

• Feldtskydning på Sjælland deltag jeg gerne 
i/til 

• kommunikation med jagtudlejer 
Biotoppleje 
hundearbejde 

• Ikke i skrivende stund 

• De gør det godt på mange områder 

• Jagt relevante kurser. Skydning, forlægning 
og brug af vildtet. 

• Nej det virker til, at kurserne er henvendt 
til folk, som er relateret til større konsortie 
jagter og ikke det almene 
bondegårdsjæger. 

• DJs kuurser er generelt alt for dyre. I første 
omgang skulle I skrue prisen ned, så den 
matchede de kurser, de lokale 
jagtforeninger afholder. 

• Knivkursus 

• Jagtleder, biotopplan,vildt kending  
håndtering, ny jæger, ... 

• Jeg har selv deltaget på bukkejagtskursus 
om sommeren x 3, og jeg elskede det. Det 
er en rigtig god skole for ungjægere. 

• Slagtning af vild 

• ved ikke 

• Jeg sætter pris på jagtfaglige kurser fx. Var 
der engang et med krager og rævejagt det 
kom jeg aldrig på men ville gerne. 

• Flere kurser der er til at betale evt. gratis 
uddannelser 

• Hunde kurser 

• Som jagttegnslærer er mit fokus på at 
holde mig ajour med alt nyt på dette 
område. 

• Nyhedsmail med nyt stof og lovgivning 
Hvordan får vi fasanerne til at yngle i det 
fri ? 
Kan vi bruge andre fugle til udsætning der 
kan klare sig i naturen ? 

• Mere samling om hundearbejdet 

• Mere jorsnære kurser for amatører 

• Hvalpekurser både forår og efterår 

• De enkelte lokalforeninger skulle nok gøre 
lidt mere ved 
at stimulere og træne deres medlemmer i 
bedre skydefærdigheder både haglbøsse og 
riffel 
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• Jagtledelse til gavn for dyrene 

• Pas 
Jeg bruger mange timer på skydebanen, 
men det kommer vel ikke under kursus 

• Veterinær kursus 

• Jeg går en del på skydebanen, jeg ved ikke 
om det kan karakteriseres som "kursus" 

• ikke umiddelbart 

• Godt udvalg 

• Kurser er kun en pengemaskine for DJ 

• Skydebiografer, som rejser riget rundt og 
besøger alle jagtforeninger/tilbyder 
skydetraining. Måske pga omkostninger, 
bare nogle mobile biografer, som kan 
sendes rundt uden mandskab, og som 
jagtforeninger kan leje i længere perioder 
(måske 1 uge ad gangen). 
Det vil give meget bedre training. 

• Da jeg ikke har råd til at gå på sydebane 
må jeg nøjes med den træning jeg kan få 
på anden vis 

• Forståelse for bæredygtigjagt 

• Fint med rådgivning omkring regulering af 
dyr/fugle som genere den øvrige 
befolkning, det giver et godt billede af 
jægerne 

• Vedligeholdelse kursus som 
flygtskydningsinstruktør/ skydeleder 

• Jagthunde træning 

• Veterinærkurser ,profesionelle 
skydeinstruktører og mere undervisning af 
politikere omkring jagtens berettigelse. 

• Der er ikke kursus i flugtskydning på fyn, 
der er langt til Kalø. 

• nej, jeg har stor hjælp af de videoer der er 
på hjemmesiden. 

• støt op om alt hvad der foregår i 
lokalforeningerne - og lad det være med 
udgangspunkt i deres behov og ikke i DJ's 

• Udvælgelse af hund 

• Nej - ikke for nærværende 

• Mere natur - vi er mange som har 
hobbylandbrug, uden indsigt i jordbrug som 
tilgodeser naturen optimalt.. 

• Omkring biotob pleje 

• Hygiejne 

• Seniorkurser der tilbydes ældre erfarne 
jægere der ikke er så jagtaktive mere 

• De kurser der udbydes nu er OK 

• Ikke for nærværende 

• Lokale intressegrupper og foredrag.  
LOKALE !!! 

• Næ de har det man skal bruge 

• Ja her på Bornholm, men der er jo langt. 
For os på Bornholm er en rejse på 3. Timer 
til KBH en lille pause. ?? 

• Nej 

• Jeg er hunde instruktør men min 
uddannelses er 20 år gammel. Jeg kunne 
godt tænke mig nogle kurser i håndtering af 
problem Hunde/fører. Vi oplever tit hunde 
som opfører sig langt fra normalen, og hvad 
gør man så lige som hundetræner ? 

• Hjælp til udryddelse af mårhunde 

• 1.Praktisk og teoritsk "mesterlære" 
2. Riffeljægerne er for overfladiske ift. at 
blive bedre skytter. De tager for mange 
chancer og skyder for ringe. Dette har jeg 
hørt fra Schweiss- hundeførere, de "tør" 
ikke sige det højt, af frygt for at jægerne 
så vil bruge dem i mindre omfang. Desuden 
kan jeg selv se at det halter gevaldigt, når 
man er på skydebanen. Ambitions- niveauet 
er for lavt.  
Ovenstående må kunne give stof til 
spørgsmålet !! 

• Fremtidens muligher 

• jeg har i årevis forsøgt at komme på 
hygiejne kursus, det er endnu ikke lykkedes 

• flere kurser om jagthunde 

• Skydekurser 

• Som tidligere kreds/regionsformand har jeg 
deltaget i mange kurser. 

• Ja, DJ burde styrke indsatsen for at lære 
nye jægere om forlægning af vildt. 

• Jeg savner kurser i riffel og haglskydning, 
hvor der er kvalificerede instruktører. 
Har tidligere over en årrække deltaget i 
årlige kurser i riffelskydning, afholdt af 
Oksbøl og Omegns Jagtforening, med en 
meget kompetent instruktør 
(skydeinstruktør i forsvaret), som jeg har 
haft stor glæde af. 

• Jeg har allerede DJs 
vildtforvalteruddannelse.  
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Jeg behøver ikke rigtigt flere kurser til det 
job jeg har nu. 

• Overbygning på flugtinstruktøruddannelse / 
efteruddannelse af os 'gamle' instruktører 

• I skal ud i de lokale jagtforeninger 

• Har været en del af DJ i 50 år.  DJ - LJF og 
Jægerforbund og har deltaget i mange 
forskellige kurser og været 
foreningsformand i mere en 30 år med 
positiv opbagning fra medlemmerne. 

• Nej, jeg synes at I dækker det meget bredt 

• Ingen ønsker da jeg er en model 1944. 

• Kursus for bestyrelserne i 
lokalforeningerne, der sker ofte det at det 
er tordenskjolds soldater der sidder i lokal 
bestyrelserne. Disse personer sidder ofte i 
bestyrelserne en lang årrække, hvor det 
bliver præcedens at "vi gør som vi plejer" 
Jeg efterlyser at DJ arrangerer temadage 
for lokal bestyrelserne hvor der kommer 
nytænkning på bordet af dygtige 
oplægsholdere, der kan motivere 
bestyrelserne til nytænkning. Jeg har selv 
været i lokalbestyrelse i 12 år og 
indrømmer blankt at vi gjorde "som vi 
plejer" 

• der er en bred vifte 

• Jeg er 71 år og er ikke så aktiv længere, 
men har dog et par tillidsposter i 
lokalforeningen og fungerer  stadig som 
jagthundeinstruktør. Kan ikke se mig selv 
som deltager i flere kurser 

• fældefangst 

• Måske skyde træning 

• min tid til at dygtig gøre min er at gå  
til lerdue skydning 

• Jeg vil meget gerne på kursus men de 
gange jeg har bestemt mig for et kursus ... 
Ja så er det overbooket for lang tid siden 
og når der er så stor en  efterspørgsel 
burde man jo holde kursus 2 måske .. 

• Foredrag om forskellige måder at jage på: 
Kragejagt/ gåsejagt m.v. 

• Jeg bor på Grønland så mulighederne er 
begrænset. 
Går en gang imellem på skydebanen, men 
det er meget sjældent desværre. 

• nej, det plejer at være alt for dyrt at 
deltage 

• Ved ikke 

• Naturpleje. 
Jagt er ikke kun skydning. 

• Vildmarkskurser 

• I gør det godt 

• Et mere praktisk kursus - har lige været til 
de svenske jagtlederkursus og det var rigtig 
godt  
Mangler et hygiejne kursus 

• Jagtetik.. 

• Vi skal have gang i undervisningen af 
skoleklasser. 

• Kurser i seriøst faglig vildtforskning 

• Jeg kunne godt ønske at Skydekurserne på 
Kalø Jægerskole havde flere tider at vælge 
imellem, evt. også i weekender. Jeg ved 
godt det ikke muligt pt. grundet corona. 

• det er svært for der er mange muligheder 
hos DJ 

• Kassererkursus 

• Retmæssig afskydning af vildt, speciel 
klovvildt 

• der er gode kurser 

• Ikke lige her og nu 

• Vildtbehandling på mange måder. De kurser 
der afvikles p.t. er meget ensrettet - 
brækning af klovvildt er ikke tidsmæssigt 
opjusteret, plukning af fjervildt er næsten 
kun flåning O.S.V. 

• ingen 

• Grundet alder, er aktivitets niveauet dalet! 

• Reguleringsjagt 

• Kursus i demokrati hvor det enkelte 
medlem kan vælge formand og 
hovedbestyrelse ved direkte valg 

• Bedre uddannelse af kommende jægere 
Fordi man har bestået en jagtprøve er man 
ikke fuldbefaren jæger, man burde udstå 
en læretid sammen med en erfaren jæger 

• Synes det er et passende udbud af kurser 

• Træning af jagthunde 
Jagthundeinstruktørkurser 
Decentrale kurser for hundetrænere 

• I kredsen. 
Fældefangst, fodermarker, 



187 
 

• Udsætningskurser 
Kurser for børn og unge inden for jagt og 
natur 
Tilberedning af vildt 

• vildtpleje  skydninglerduer og riffel 

• kursus i bedre forståelse for de mange og 
uforusigelige jagttider som helt har taget 
overhånd!!! 
ens jagttider i hele danmark) 

• Riffelskydning for "let øvede" og øvede. 
Haglskydning ditto. 
Terrænpleje.  
Vildtbehandling efter skudet - herunder 
sygdomme. 
Kurser i jagthunde inden køb. 

• Syntes i har et godt program. Bare bliv ved 
med at opdater. 

• Mårhundebekæmpelse 
Råvildtproblematikken 
Udsætning-kan der gøres noget for at 
udsatte fugle kan yngle. 

• a)Våben kurser  
b)Skydeskole 

• Almen interesse for jagt og biotop 
forbedring. 

• Lærer en masse om vildt pleje 

• Mere oplysning om kurser der finder sted 
evt.lokalt 

• Jeg er for gammel. 

• Jeg er flugtskyde -instruktør og kunne godt 
trænge til opdatering. 

• Kurser vedr. moral og etik under jagt. 

• Ønsker flere kurser til de unge jægere. 

• Nej ikke umiddelbart 

• Ikke umiddelbart 

• Mere om natur- biotop- og vildtpleje 

• Flere lokale kurser 
og kurser i Weekend så man ikke skal have 
fri  fra arbejde 

• Ønske om blive bedre til at søge penge ved 
udvidelse af aktiviteter for den lokale 
jagtforening. 

• bare de er relavante 

• Riffelskydning 

• Jeg synes det er godt der laves kurser men 
jeg har den alder hvor jeg nøjes med at 

kæle lidt for vildtet og holder lidt øje med 
deres velbefindene, 

• Det kunne være opfølgning af kurser. Jeg 
tænker herpå de ændringer der måtte 
være med jagttegnsprøven der er sket 
gennem flere årtier. 

• for mig er det godt dækket ind 

• Ikke umiddelbart. 

• Ingen ønsker 

• Regnskab.  
Har været 

• Har nået en alle som gør at nu nyder jeg at 
side lige så stille og nyde synet af vildt- 

• Biotopforbedringer, hvad kan jeg gøre på 
min jagt. Hvad kan jeg gøre for at vildtet 
gerne vil være på mit areal 

• Nej ikke umiddelbart 

• Bredt, alt hvad der fokuserer på vildt og 
natur, og ikke mindst på den tiltagende 
kvantificering af jagten på bekostning af 
kvaliteten i jagten og respekt for naturen. 

• Flere genladning kurser 

• Ikke udover de nuværende. 

• Ok med det udvalg der er nu. 

• Der er et fint udbud 

• vildtobservation og-pleje for menigmand 
uden jagtformål. 

• kurser i håndtering /slagtning af nedlagt 
vildt og info omkring genkendelse af 
sygdomstegn 

• Nej, har vært på nogle for år tilbage, men 
er nok blevet “for” gammel :-) 

• Ikke rigtig i kommer godt rundt efter min 
mening 

• jagthornsinstrutør 

• jeg er  over 80 år nej 

• Jeg har et job, som bevirker jeg ikke kan 
deltage i kurser, hovedparten afholdes om 
lørdagen. 

• Mere inden for buejagt 

• ikke lige på stående fod. Følger hvad der er 
i min lokale forening. 

• Jeg har ingen ideer lige nu. 

• Det har jeg vanskeligt ved at svare på, da 
jeg er en ældre herre på 74 år. Jeg mener, 
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at det er vigtigt, at DJ sikrer faglig 
uddannelse af ny- og ungjægere, herunder 
også i "alm. viden" om opførsel og 
traditioner (respekt på parole og parade 
m.v.), nu hvor "mesterlæren" er så 
sjælden, og mange først tager jagttegn i en 
sen alder. Lær dem, at man ikke "går til 
jagt" (ligesom f.eks. at gå til golf), men at 
man går PÅ jagt. 

• regulering I nær området 

• ikke ud over allerede tilgængelige 

• Praktisk jagt for den almindelige jæger 

• opdateringer på eks.vis regulering af 
krager, rovvildt mm 

• Jeg synes der er et godt udvalg. Jeg har 
bare ikke tid pt. da jeg er far til 2 små 
drenge. 

• ja som gammel jæger i et område hvor 
mulighederne for skydetræning for den 
almindelige jæger er begrænset ville jeg 
gerne på skydekurser for ligestillede. 
Ellers er jeg rimeligt godt med gennem 
dansk og udenlandsk litteratur om jatlige 
relevante emner. 

• flugtskydning vildtagre revirpleje 

• ikke for tiden 

• ja - Hvis jeg havde mere tid 

• Ikke mere er ikke helt ny 

• Ingen nye 

• Vi skal lære at deltage mere i at gøre 
Danmark "grønnere". 
Der kan være stor samklang mellem arealer 
udlagt til vildtet, og arealer udlagt til 
insekter. 

• Ingen kommentar 

• som hundetræner kunne jeg godt tænke 
mig flere muligheder for efterudd ind bare 
instruktør uddannelsen. Det kunne være 
tema/workshops omkring hunde relevante 
emner ex. klikker, spor m.fl 

• Mere om haglbøsseskydning 

• Få focus bort fra trofæjagt og mere focus 
på "grydejagt". 
Der findes næppe noget mere stolt, end når 
ens 3 voksne drenge har leveret julemaden 
og man mindes den ell. de aktuelle jagter, 
som gav byttet. 

• Standjagt, motorbådsjagt 

• Kurser for forenings bestyrelses medlemmer 
er meget vigtigt, således at de bliver 
bekendt med deres ansvar som 
bestyrelsesmedlemmer. 
Kurser for flugtskydningsinstruktører. 

• Ingen, der er frit valg på alle hylder. 

• Kun lovpligtige eks instruktører 

• Det dækker meget godt som det er. 

• Buejagt 

• Alle kurser jeg har deltaget i er 
hundetræning i en lokalforening under DJ 

• Forståelse for sammenhæng mellem vildt, 
biotop og forstyrrelse bl. a. ved jagt 

• Mere lokalt bl.a. med naturpleje og 
undervisning i udfyldelse af biotopplaner 

• Nej 

• Efteruddannelse på alle udbudte kurser i Dj 
regi der er ingen specielt på riffel og 
flugtskydning 

• det skal være gratis at komme på kursus,, 
og bestyrelse og udvalg skal være ulønnet 
lige som vi andre. 

• Det kører godt 

• skydning haglbøsse og jagtriffel samt 
vildtpleje 

• Nej 

• Skydning for nyjægere 

• Ja tænk hvis Jæger Forum kom lidt i gang 
gælder også for  lokale jagt foreninger ( er 
medlem af 4 ) 

• Jeg deltager ikke mere i kurser p.g.a.min 
alder, og en svagelig kone. 

• Sikkerhed for jagtledere 

• de skal være  på lokalforenings niveau 

• Kurser i behandling af vildt, forlægning og 
evt. tilberedning af vildtretter. 

• Nej jeg er 74 år, og er for gammel til at gå 
på kurser 

• Nej 

• Individuel skydeundervisning lokalt 
markedsføres ikke. 
Jagtforeningerne opleves som "loger" og 
skydebanerne er deres klubhuse. 

• Bestyrelsesarbejde, organisation. 
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• Udstopning af dyr  
Pølsemager kursus 

• Evt opdræt og udsætning af ænder og 
fasaner 

• kurser i forbedring af Dansk natur, 
jagtformer, vildkendskab. 

• Bekæmpelse af skadedyr 

• Nu skal man, efter min mening, ikke lave 
jagt til en uddannelse mere end det er i 
forvejen. Vi har været jægere siden 
stenalderen, og heldigvis har man kun 
skulle have jagttegn de sidste ca. 55 år, så 
slap lidt af med kurser og uddannelser. 

• Hygiejnekurser / tilberedning af vildt 

• nej 

• Jagt former. Indsigt i levevis specielt for 
invasive arter - bekæmpelse 

• Fodring af ænder i moser og vådområder 

• Almindelig jægerhåndværk. Som bedstefar 
lærte da han var ung. 

• Nej synes ikke det er det vigtigste tema for 
DJ 

• Bedre og mere nutidige 
Riffelinstruktøruddannelse. Fra skydeleder 
til riffelinstruktør.  
Udvide kursuskataloget på skydedelen, da 
danske jægere er utroligt dårligt skydende 
og der er meget traditionelle/forældede 
holdning og opfattelser af skydeområdet, 
da mange ikke kan eller kommer til 
skudhold over 100 m.  
F.eks. ballistiske kursus. Praktiske 
skydedage, som er instruktørstyret. F.eks. 
"Bedre riffelskydning", "Dynamiske 
skydestillinger", "Stressskydning".  
Ligeledes gerne genladningskurser, både til 
jagt og præcisionsprojektiler.   
 
Derudover gerne mere "Disruption" og 
"innovations"kurser.  
Foreningslivet ændre sig. Nye medlemmer 
vil ikke sidde og kigge hinanden i øjnene 
om onsdagen, men "kun" være fælles om 
deres fælles interessefelt. F.eks. jagt hos 
den forening, skydning hos den forening. En 
forenings succes skal ikke måle i antal 
medlemmer, men i mængden af deltager 
på deres aktiviter.  
Nissebanden styrer for meget, samt 
janteloven og dobbeltmoralen lever godt i 
de små foreninger. 

• Nej 

• Tilfreds 

• rengøring af skydebaner 

• mener at de praktiske rettede kurser er 
viktige både for jaktetikk og fellesskap 
holdes i hevd 

• Jeg har ingen yderligere ønsker 

• jeg mener der er kurser for en vær smag. 

• nej TAK det har vi da heldig vis de speciale 
hunde klubber til at tage sig af , for DJ har 
efter min mening ikke et klap for stand på 
hunde arbejde. 

• Uddannelse af jægere og Skytter er den 
væsentlig vej til fortsat at vinde 
danskerens forståelse for at vi som jægere 
kan lide at gå på jagt og at vi fortsat gerne 
vil have mulighed for at fortsætte vores 
fritidsaktivitet herunder ikke mindst at lave 
den naturpleje, der er nødvendig for at 
vinde folks forståelse og sympati. 

• Mere en styrkelse af det faglige niveau af 
de mange eksisterende kurser der allerede 
udbydes, og afvikle dem i lokalt 
samarbejde i større omfang end i dag. For 
mange af de lidt "tungere" kurser afvikles 
omkring Kalø. 

• Ja - obligatorisk håndtering af vildt efter 
skuddet og efter parolen. Der er for mange 
som ikke aner hvad de skal stille op med et 
stykke vildt de har nedlagt, og det er en 
skændsel. Det er disse personer som er 
med til at få jagt i DK afskaffet, og der er 
ofte sammenfald mellem denne gruppe af 
"jægerne" og grupper af personer som 
nedlægger mange ænder/fasaner. 

• Utbudet er ok 

• Hygiejne kursus skydning vildt pleje 

• Hundeinstruktør-uddannelsen skal fokusere 
mere på praktisk undervisning og mindre 
teori. 
De nye instruktører kender ikke de mest 
elementære trænings-/instruktions øvelser 
fra lydighed til apportering 

• Kursus og certificering af.  
.jagttegns lærere. Alt for mange dumper 
ved jagttegnsprøven grundet for få 
undervisningstimer og for dårlig 
undervisning i våbenbrug, betjening og 
sikkerhed. De har mange gange ikke fået 
nogen undervisning i sikkerhed i 
våbenbetjening, knækket bøsse, kontrol af 
om der er patroner i geværet, geværføring 
med ladt gevær og kan ikke kende forskel 
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på sikring og løbsvælger. Øvelse i 
afstandsbedømmelse er forsømt. 

• Jeg er årgang 1944 og har oplevet mange 
gode jagtår. 
Derfor meget lille behov 

• Nej 

• Nej jeg er blevet for gammel 

• Efteruddannelser af hundeinstruktøre 

• Mere naturforvaltning. Flere lokale 
workshops. Flere fælles reguleringer hvor 
man kan lærer. 

• Hygiejnekurser. 

• Feks. Mårhunde bekæmpelse 

• Uddannelse i jagtlig etik og moral 

• Ikke mere. Der er et for mig godt og 
nødvendigt udbud. 

• synes der skal være brugerbetaling så 
jagtblad kan blive billigere 

• Jeg har en alder hvor det mest er 
nødvendigt at vedligeholde og opdatere 
allerede modtaget uddannelse. 

• Nej 

• Nej lige nu 

• Flugtskydnings instruktører 

• Mad over bål  opbygning af bål  et 
overlevelses kursus 

• Fælde fangst, regulering af skadedyr, 
Flugtskydning (ikke instruktør), men for 
almindelige jægere 

• naturpleje 
Afskydningsstrategi 
Dådyr viden og jagt 

• Nej. Ikke relevant for mig. 

• Måske det var en mulighed at udvikle et 
regnskabsprogram som vil gøre det enklere 
for de lokale foreninger at administrere 
driften. Og hertil et kort kursus i at 
håndtere en forening økonomi, hvis ikke 
man sidder med den fornødne erfaring. 

• Udsætning af vildt på lokalt niveau. 

• Jagtlederuddannelse 

• Ønsker at man kan søger uddannelse 
gennem IKUF, for alle os der går på 
arbejde.. 

• Ved ikke 

• Hundedressur for apporterende hunde. 

• Meget bedre og nemmere forståelig 
lærebog som er tilpasset til nye 
jagttegnselevet og ikke blivende jægere. 
Derfor er flere og flere gået til andre 
udbydere. 

• Naturpleje, hunde , ungdoms arbejde 

• Dresurkurser målrettet stående jagthunde 

• ved ikke 

• Har ingen specifikke ønsker 

• vildtpleje,vildtplantninger og biologi 

• mere ensrettede jagttider, istedet for 
regulering 

• Har nået pensionsalder og orienterer mig 
gennem egen jagtforening og øvrigt 
tilgængeligt. 

• Skydning og efteruddannelse som 
flugtskydnings indstruktør 

• Ja, kurser omkring etik, alt for mange 
nyjægere har intet begreb om hvordan man 
opfører sig på jagt. 

• Ja det kunne være fedt hvis der blev holdt 
kursus i skydetårn bygning og opstilling 
(loven) og ikke mindst at de ikke må 
skæmme i naturen, vi skal ikke køre langt 
før vi kan se de første lyse op ude i 
læbælter, hvor ville det være skønt hvis 
folk gad at male dem eks sort. 

• DET ER FINT SOM DET ER. 

• Kender ikke til eksisterende kurser 

• Det er svært at sige, hvad det lige er der 
mangler før det udbydes 

• Madkurser 

• Biotopforbedringer i stedet for udsætning 
af vildt. 

• Mere om jægermoral og hvad andre i 
samfundet tænker om os. 

• nej, jeg har tidligere deltaget i horn/ og 
knivkurser 

• Madkurser for jægere (og deres familier) 

• Syntes personlig den Kursusplan der ligger 
til rådighed, dækker de fleste af de behov 
man måtte have som aktiv jæger. 

• Ingen aktuelle forslag 

• Nybegynder kurser for dem som ikke  har 
adgang til jagt. 
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• Ja indenfor instruktion i riffel og 
flugtskydning og lovgivning for instuktører 

• Havjagt 

• Det obligatoriske grundkursus til 
riffelprøven. 

• Jeg synes der allerede er en ret bred 
palette af kurser, der tilfredsstiller mit 
behov for nuværende. 

• Hjortevildets biologi - aldersbestemmelse, 
bæredygtig forvaltning mv. 

• at de bliver lagt i yderområderne,så alle får 
muglighed for at benytte dem. 

• Nej ikke længere - har tidligere været aktiv 
i kredsbestyrelsen og deltaget i flere 
kurser. 

• ingen ønsker 

• Den stærkt tiltagende brug af riffel stiller 
krav til jægernes viden om sikkerhed. Hvor 
mange venter med at lade til man er på 
plads i tårn - stige ? Hvor mange lægger et 
våben på " rækværket " med fare for tab ?  
Baggrundssikkerhed --- opspringere !  Mere 
bevist træning i skud fra stige / tårn. 

• langdistanceskydning 
 
træning af sporhunde 

• Ikke umiddelbart, der har været nogle 
kurser vedr. hygiejne  som jeg fandt 
relevante, havde desværre ikke mulighed 
for at deltage 

• Gå tilbage den den gamle hundeinstruktør 
kursus 

• Kursus til jagthornsledere 

• Alle jeres kurser er for dyre 

• F.eks. Flere landsdækkende riffelinstruktør 
kurser og mere gennemskuelighed hvilke 
forløb der kræves. 

• Hygiejnekurser burde genoptages især her i 
corona tid 

• Hygiejnekursus 

• manger er der allerede 

• Plantekurser og naturvejledning 

• Korrekt afskydning af hjortevildt 

• Ved ikke 

• Nej 
Min opfattelse er at jeres kurser er for dyre 
for medlemmer og ofte for langt væk. 

• nej 

• Kunne måske være haglskyde instruktør 

• Jagtforening fortælle på meget tydeligt 
sprog om vedtægterne  
Og at formændene og bestyrelsen får det 
info som sendes ud om alt kreds hb spselut 
alt til bestyrelsen 

• Personligt har jeg ingen. 

• Kurser til uddannelse af vores jagt hunde 
som kan bruges til drivjagt på mår hunde. 

• Jeg er henlader af ammunition og søger 
gerne oplysning om moderned amunition 
(blyfri) 

• Nej 

• Udsætning af vildt - pleje af terræn og 
vandhuller 

• Nej jeg er godt tilfreds med det udbud i 
tilbyder.. 

• kommunikation mellem lodsejere og 
myndigheder 

• Ingen 

• Mere skydetræning 

• Finder det jeg skal bruge på internettet. 
Eller ved at læse forskellige artikler. 

• Følger nøje min lokale forening. Ikke de 
store tiltag. 

• Nej, der er et fint udbud 

• Nej, jeg prøver at holde mig ajour ved at 
læse artikler om jagt og jagtrelaterede 
emner. 

• jeg syntes det svært at finde på nogle 
kurser og uddannelse når der nu er 
overgået en del uddannelse  
til skovskolen jeg mener selv at det er 
Danmarks Jægerforbund der burde have de 
tilbud og tilbyde 
Medlemmerne. 

• Nej 

• feks . pølse kursus / lokalt . Måske flere 
kurser der afholdes i lokalområdet. 

• Biodiversitet kurser 

• Hygiejne kursus for behandling af vildt 

• ikke aktuel 
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• Så meget praktik som det er muligt, så 
praktiske kurser. 

• Det er passende med kurser. 

• kurser for bestyrelsen 

• Da jeg snart er 80 år hjælper det nok ikke. 

• Nej , min alder og fysik sætter snævre 
rammer for mine aktiviteter ! 

• Lidt mere jordnær for den lille jæger 

• Ikke lige nu 

• Min alder gør at jeg ikke følger med i 
udviklingen. 

• De er ok 

• Træning af hunde 

• Skydefærdighed med haglgevær 

• Schweissinstruktør kursus 

• Skydeinstruktion   ved   de  lokale  
jagtforening  
reducere  anskydning   
Højne  de   etiske  principper 

• Flere Ladekurser 

• riffelkurser 

• Kurser af alle slags i weekender, ikke 
hverdage! 

• Instruktørkurser 
Veterinær kurser 
Skyde kurser 
Nyjæger kurser 

• Jeg har haft jagttegn, siden jeg var 16 år. 
I dag er jeg 74 år. 
Så jeg syntes ikke at det er nødvendig. 

• nej, udvalget er rimeligt dækkende 

• ingen præferencer 

• nej få man blive ikke hørt 

• Mårhunderegulering. 
Udvikle kultur blandt medlemmerne, som 
sikrer at vi alle hjælper med til at blive 
hørt på seriøs måde i den offentlige 
debat.så vi kan sikre gode kår for jagten 
fremover. 

• Som skyde instruktør mangler jeg 
opdateringskurser. 

• Nej 

• Kun et Kursus i praktisk Jagtsti... 
Måske møntet på jyder, men de kan jo nok 
i forvejen 

• Egentlig ikke/ alt er lært fra bunden af, 
samt øvrig 
Information som man kan læse sig til 

• mere skydning 

• Det at blive en god jæger og kan forklarer 
omverden hvad jagt går ud på. 

• Af skydning 

• At der er praktiske kurser, hvor man lærer 
"godt håndværk" 

• Jeg mener vi er godt dækket ind. 

• Mårhunderegulerig 

• Jagt leder kurser 

• Førstehjælps kurser 

• Jeg synes, at lederuddannelsen er noget af 
det bedste forbundet har udbudt. Hvis jeg 
var 20 år yngre, ville jeg deltage helt i det! 

• Jeg mener, at de tilbud, der findes, de 
rækker til mit behov. 

• Behandling af nedlagt vildt afkogning af 
trofæer streifning af hårvildt og forlægning 
og slagtning hår og fuglevildt 

• kurser i vildtbiologi og 
afskydningsvejledninger af fx råvildt 

• Lokale jagtforeninger er Jægerforbundet 
vigtigste ressource i forbindelse med 
rekruttering af nye medlemmer, men de 
mangler i den grad hjælp. 

• Er det kun DJ kurser, der kan dygtiggøre en 
som jæger? 

• ja sætte priserne ned  
De er alt for dyre 

• Sæt kravet ned for udsættening af 
fuglevildt, for eksempel  
25-50 stk så alle får det samme syn på 
udsætte af fugle  
vildt. 

• At man ser mere geografisk på hvor kursene 
ligger i landet så folk fra sydjyland ikke skal 
køre til nordsjæland eller nordjyland for at 
få et kursus når man har meldt til i sit 
lokale område 

• nej 

• Ja spørgsmål om pris. 

• Noget om pli og opførsel. ville være nyttig. 
Jagt og info om udlandsjagt. 
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• Nej mener selv jeg efter 48 som jæger er 
lidt mere en erfaren går på riffelbane i 
Korsør om 2 år har jeg været medlem sf 
jæger i 50 år 

• meget bedre hjælp til nye jægere, altså 
bedre instruktionskurser i jagtskydning 

• For almindelige mennesker 

• Ingen specielle, men som nu et bredt 
sortiment 

• Efteruddannelse af flugtskydnings 
instruktøre 

• Det vigtigste er JAGTETIK 

• Har selv undervist de kommende jægere i 
18 år, og var på kurser undervejs. Er 74 år 
nu, så jeg springer over. 

• Ikke i øjeblikket. 

• Nej - jeg er pensionist - har været formand 
for en lokal forening, været aktiv på 
skydebanen og meget mere. Nu ønsker jeg 
bare, at jeg også må gå på jagt. 

• Kurser, der sikrer deltagelse på jagt i vore 
nabolande - som hygiejne, skydekurser mv, 
skal formaliseres og køres fast (og der skal 
reklameres klart for dem i Jæger) i alle 
regioner hvert år. 

• Efteruddannelse af 
flugtskydningsinstruktører. 
Bedre skoling af tillidsfolk. Alle skal kunne 
vækkes midt nat og straks svare på hvad 
det er vi står for og hvorfor. 
Formandsmøder. 

• nej  for jeg skal snart til fravælge jagt på 
grund af alder 

• Videre uddannelse af riffelinstruktører  
Garvning af skind til hjemmebrug 

• Nej, har vist gennem årene deltaget i 
rigtigt meget, nu er det vist slut 

• Ja flere og billiger kususer et samarbejde 
med frivillige iværksætter der ønsker at 
give sin viden fra sig  
Mad over bål 
Jagt Og regulering  
Der må være mange store jegtselskaber der 
har lejet jagt på de store godser og gårde 
og som ikke har tid og lyst at gå efter 
mårhund og måske der er jæger der ikke 
har jagt eller har jagt og ikke har et 
område der er plaget af mårhunde så et 
samarbejde på tværs til fordel for alle.. 

• Jagtetikken halter for meget hos den 
enkelte jæger. 

• ikke på nuværende tidspunkt 

• Ingen konkrete, udbuddet dækker det 
generelle behov. 

• mere indenfor min jagtform      strandjagt 

• Hunde indstruktørkussus. 
Men det er alt for tidskrævende. 

• Sprog i de offentlige medier 

• Forarbejdning og tilberedning af vildt 

• Hvordan arbejder en bestyrelse bedre i 
lokale jagtforeninger med medlemmerne 

• Jagtledelse kursus 

• På grund af min høje alder, er det ikke 
aktuelt mere. 

• Kurser i jagtektik 

• Flere hunde kurser 
Efteruddannelse af hunde instruktører 

• Interne kurser der dygtiggør  fremtrædende 
og ledende medlemmer af DJ som skal 
optræde på medier så som tv og radio samt 
aviser og blade, så de bliver veltalende og 
befolkningen får sympati for jagten og de 
mange emner som pressen møder frem med 
på godt og ondt omkring jagt og natur. De 
skal så, også af egen drift , samt ved 
kontakt fra pressen, kunne kommentere 
forståligt og positivt på sager i pressen. 

• Jeg har med stor glæde deltaget i kurser i 
mine yngre år. 

• Er godt dækket ind 

• kan ikke lige komme i tanke om noget. 

• Nej tro vi har de kursus vi skal havde 

• Jagthundeinstruktører 

• Vildtmadlavning 
Biodiversitet  
Vådområde udlægning  
Naturskov urskov  
Bevarelse af naturligt forekommende 
danske arter  
Vildtforvaltning for lejere af små arealer 

• Ingen specielt, da nuværende dækker  mit 
behov. 

• Vildtstriber og remiser 

• skæfte tilpasning med prøvegevær 

• Webinar virker ofte ikke. ��� 
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• Gratis skydekurser på lerduebaner 

• Kurser i vildtsygdomme herunder generel 
korregt behandling af vildt. Fra jord til 
bord. 

• Ingen bemærkninger. 

• jagt etik ( kamera/foder pladser ) kunne 
være et god emne 

• DJ har allerede en bred vifte af kurser 

• Nej egentlig ikke. Man lærer rigtig meget 
sammen med gode jagt kammerater. 

• - Konsortieledelse 
- Vildt bevægelse i skov og på land 
- Spor og fod kending 

• Billigere eller gratis kurser 

• Biodiversitet 

• Praktisk jagt. 
Haglskydning. 

• Jer tror udvalget er stort nok 

• hygiejnekurser 

• Grundlæggende har I nogle gode kurser. 
Jeg mangler bare tid og muligheder for at 
deltage! 

• Hundetræning 

• Oparbejdning af skudt vildt (pølse- rygning) 

• Nej 

• Bare dem de blev opdateret til nu tid 

• Det er fint med foredrag i de lokale 
foreninger, og vigtigt at nye jægere har 
mulighed for kurser og dem der vil gå i 
dybden inden for et bestemt felt, det er 
vigtigt at vi har disse personer 

• "Drop fodring af vildt" feks ? 

• ja det er svært for os at tilrettelægge når 
man skal passe arbejdet 

• schweiss kursus 

• Efter uddanlese  af instruktører 

• Skal bare afholde nogle flere af de kurser 
der findes i dag. 

• Lade kursus 

• Flere kurser/seminarer/træning om 
skydning generelt, afholdt af instruktører. 

• Vildtplejekurser 

• pga. alder vil jeg lade de ungjægere afgøre 
det 

• Riffel kurser 

• De nuværende er OK 

• Hundetræning 
Vildt behandling 

• Kurser for kasserer 

• Nej jeg mener der er en bred vifte af 
kurser 

• Tvungen deltagelse i skydetræning med 
haglgevær hvert år med minimum 50 % 
træfsikkerhed, blandt andet for at 
reducere anskydninger, men også 
håndtering af jagtgeværet, da mange har 
tillagt sig mange uvaner gennem et langt 
jægerliv, samt dokumentation for samme 
via en af DJ godkendt jagtforening! 

• Vildt mad kurser 

• Hygiejne omkring behandling af vildt kursus 
lokalt 

• Nyt kursus for ældre riffel og 
flugtskydningsinstruktører 

• Kronvildtforvaltning. 
(Obligatoriske kurser for ret til at nedlægge 
kronvildt). 

• Kurserne er alt for dyre ,for pensionister, 
og for dyre generelt, 
Forstår ikke det er så dyrt ,mår det er 
fastansatte der holder kurserne 

• Har jeg tidligere svaret i to andre 
undersøgelser fra jer,- det må række 

• Lokal uddannelse til bekæmpelse af bl. 
mårhund 

• Regulering af invasive vildtarter. kurser der 
højner fagligheden hos den enkelte jæger. 
Skydning - hundearbejde - foreningsarbejde 
etc. 

• ikke pt. 

• vildthygiejne  …. hvis det allerede tilbydes, 
så er det alt for lidt. 

• Jeg har ikke yderligere ønsker, jeg synes at 
jægerforbundet favner bredt. 

• Mårhundemøder 

• Madlavning... 

• Fældefamgst 
Strefning  
Kursus i at skrive læserbreve kronikker der 
støtter op om jagtens sag 
Anlæg af fodermarker 
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• DJ bør arranger kurser, der er relevant for 
jagt og skydning, uden at det koster 
alverden, max 500,- kr, vi betaler rigeligt 

• Riffeljagt 

• efteruddanlser riffelinstrugtøre 

• Jagthornskurser med fokus på noder 
samspil mv 

• - Webinar om jægernes forsikringsforhold 
- webinar til repræsentanter i Friluftsråd, 
skovbrugerråd, grønt råd og lign. med 
inspiration til at få mest mulig ud af at vi 
er repræsenteret på disse poster. 
- Flere webinarer med faglige emner om alt 
indenfor jagt, vildt, forskning, 
lovændringer m.v. 

• Et kursus hvor jæger lærer at ikke alle 
steder egner sig til jagt ,tæt på bebyggelse 
veje mm. 
Mere usynlig udsætninger ingen blå  
fodertønder der står og skriger i naturen 
volier net mm. 

• mere oplysning om afskydning af råvildt, 
buk contra rå 

• Forlægning af vildt 
Instruktør uddannelse 
Bedre viden til nyjægere, så de ikke bliver 
påvirket af jagtbutik som det første 

• Synes det dækker bredt 

• Hundetræning, skydning 

• Flere decentrale kurser 

• Hygiejnen kursus for vildt. 

• Ikke pt. 

• Driv og trykjagts Kursus !! 

• . 

• Mere skydning eks. Har jeg aldrig set noget 
om mental træning hvilket alle er bekendt 
med har stor betydning i skud øjeblikket 

• Lederkurser, hundetræning, 
reguleringskurser. 

• Hundearbejdet 

• tilbyde unge jægere at komme på rigtig 
jagt uden det koster særlig meget 

• flere kurser for jagthunde 

• Knivmager, Jagthorn, Udvikling af 
hjemmeside for lokalforeninger. 

• Flere lokale kurser om ledelse særlig 
hundearbejde 

• Ønsker mest specifikke jagtligt relaterede 
kurser.(Bedre skytte, specifikke 
jagtformer) Ikke uddannelse til instruktør. 

• Billigere og mere regionale kurser. 

• Ikke specifikke 

• Kurser i gåsejagt - jagt på rovdyr f.eks. 
mårhund 

• Jeg har gået på jagt i over 40 år og er 
blevet " sidemandsoplært " især de første 
10 - 25 år. 

• Ikke specielt 

• Nej. Det aktuelle udbud synes at opfylde 
behovet. 

• Noget mere efteruddannelse som 
instruktør.  Bue. Hagl og riffel 

• Plantning, hvordan, hvornår og hvad kan 
der gives i tilskud 

• Det der bliver gjort 

• Nej men der sikkert mange gode ting man 
kunne tage fat i f.eks bæredygtighed 
jagttryk, biotop forbedringer mv. Som vi 
selv gør hele tiden. 

• ved ikke 

• Jagtledelse, drevledelse, fodring og 
udsætning 

• Det er svært at svare på da jeg bor på en 
lille ø Endelave 

• Der er alt for mange jægere der unddrager 
sig træning med deres våben og sløser med 
indskydning af riflen 

• Administrator brug af forenings 
hjemmesider under dj 

• har ikke et konkret ønske lige nu 

• Kurser for kommende buejægere. 

• sikkerhed på drivjagter og lederkurser for 
små konsortiejagter 

• Til nye unge jæger, men i lokal regi. 

• Nej, men vil gerne opfordre Danmarks 
jægerforbund til mere synligt og i større 
omfang at bidrage til forskning i DK om 
jagt, herunder dyrenes adfærd, m.v. 
Al for megen "jægerviden" i DK er for 
autodidakt og "von hören sagen". 

• Egentligt ikke 
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• Har ingen specielle ønsker 

• Online kurser bør udbredes yderligere og 
optages så de kan tilgås fra DJ 
hjemmesiden på senere tidspunkter. 

• fældefangst 

• Jeg er 77 år så det er vist for sent - Så jeg 
betaler/støtter 
bare det gode arbejde, som jeg har gjort i 
mange mange år 

• Det nuværende er dækkende. 

• jagthunde kurser 

• Skydetræning 

• Vildtpleje og udsætning 

• Jeg ønsker, at der bliver oprettet flere 
markvildtlav og at der samtidigt ydes dem 
stor støtte i form af konsulentbistand, 
uddannelse m.m. 

• Skydning og våben betjening sikkehed 

• vildtpleje for alle aldre trænger meget til 
at få indput. 

• kan ikke lige komme i tanke om noget 

• nej - mener der er mange (nok) relevante 
kurser, at man kan tilmelde sig... 

• Revir pleje, vildt håndtering, råd om 
mindre udsætninger, skyde kursus 

• Kan ikke komme i tanke om emner, som 
ikke allerede findes 

• Jeg synes der er dækket godt ind med 
kurser, men der burde måske laves nogle 
flere kampagner som den med 
anskydninger.Den bliver aldrig uaktuel, 
man kunne jo lave en om hvordan 
medlemmer af DJ udtrykker sig på 
SoMe,der er der plads til forbedringer. 

• Ikke på stående fod 

• Nej  jeg er tilfreds  med  det  tilbudte. 

• skydekursus på alm nivou 

• Nyt jagttegn 

• Nej er Tilfreds med det den lokale 
Jagtforening Tilbyder 

• Indenfor mårhundebekæmpelse, og støtte 
de grupper af frivillige 

• Forlægning af al vildt 

• Våben behandling 
Hunde træning 
Instruktør 

• Genladnings kurser 

• Har ikke sat mig ind i kurser og uddannelse 
Har været formand for Næsbjerg 
Jagtforening  i 8 år sidst i 2017 så nu nyder 
jeg bare goderne. 

• Udsætning 
Hjorteforvaltning 

• riffel skydning 

• Riffel skydning, basic. Hvor er skyde 
instruktørerne? 

• Revir- og vildtpleje 

• Der mangler i den grad lære om af skydning 
af især bukke og hjorte vildt .Var på jagt 
den anden dag d 3/10 der blev skudt en 
gammel rå med 2 lam som nu går alene 
uden rå og ja de bliver forhåbentlig til ræv 
føde . Det er jo nærmest en døds spiral der 
er sat igang. 

• Flere webinarer om Vildtpleje og opdræt 
samt bæredygtig afskydning/forvaltning 

• Ja hvis jeg boede i Danmark ville jeg nok 
udnytte disse kurser og uddannelser 

• Jeg syntes der er en flot vifte af 
muligheder i DJ 

• Bare nogle flere lokalt 

• vildtpleje 

• Mårhunderegulering. 

• ved ikke 

• Skyde instruktør kniv kurser 

• Ikke udover det som tilbydes nu. 

• Der skulle være lidt lempelige vilkår for 
nogle af deres kurser 

• Stående Jagthund 

• Ja vi mangler hundetræning her nede syd 
på i kreds 6 

• har været på mange kurser og har ikke 
mere et aktuelt behov 

• Madlavning med vildt 

• Skydning lokalt med gode instruktører, på 
udfordrende baner. Ikke bare højre, 
venstre, frem og tilbage...... 
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• Udbuddet af kurser er fuldt ud 
tilfredsstillende på nuværende. 

• Fodring og pleje af hjortevildt 
Generel fældefangst 

• Genladning på Sjælland 
Skyde kurser 

• ja 

• instruktion i flugtskydning 

• DJ skal lave hygiejne kurser rundt i landet 
til en fornuftig pris  - her skal  
jægerforbundet eller den enkelte 
jagtforening ikke tjene penge eller 
vildtkonsulenterne skal tjene penge 
De er jo lønnet i forvejen   
Vi taler ikke om kaffe og brød til den pris 

• nej 

• Eksterne kurser om regulering, skydning og 
hundearbejde. 

• Udsætning og vildtpleje 

• Videreuddannelse af Riffelinstruktører, dvs. 
en overbygning af Riffelinstruktørkurset, 
med særlig stor vægt, dels på pædagogik 
og sikkerhed. 

• Lige nu har jeg ikke noget jagt, vil nok 
bruge det noget mere hvis det var tilfældet 
at jeg havde jagt, men det er næsten en 
umulighed hvis man ikke lige vil melde sig i 
et kæmpe konsortier. 

• Kurser i vildtpleje. 

• vildtforvaltning 

• nej, Går ikke på jagt mere da jeg har 
sclerose men nyder bladet meget 

• nej 

• Jeg syntes selv jeg er godt klædt på mht 
jagt mv. 

• At få noget til jagttegns elver der er 
talblinde. 

• Natur pleje og forståelsen hvorfor 

• Jeg kan få det jeg har behov for. 

• riffel instruktør kurser - opfølgning på 
kurser 

• Nej, jeg har ikke meget tid, er på jagt ca. 
5-10 gange pr år. 

• Udvide opsummere gamle kurser 

• Mere fokus på etik og moral på lokalniveau. 

• Jeg bruger tiden i min jagtforening og spare 
med dem der har de kvalifikationer jeg har 
brug for i min tilgang ril jagt og hunde 

• Det er forkert at skrive, at man skal på 
kursus for at dygtiggøre sig som "jæger" - 
jeg tror der findes jægere, som kan mindst 
lige så meget - som aldrig har været på et 
teoretisk kursus 

• Hundetræning samt skydetræning 
(beklager, hvis I allerede har det, men så 
aner jeg det bare ikke :-) ) 

• Skydefærdig 

• Evt. Mårhunderegulerings-kursus. 

• Nej 

• Synes der er et bredt udvalg 

• tænker tit på flere der kunne have behov 
for et hygiejne/ veterinær kursus, så det 
nedlagte vildt kan forlægges korrekt. 

• Evt kursus om udstopning af fugle. Krager / 
skader / måger. Som lav dine egne 
lokkefugle. 

• Skydebaner! 

• Ikke udmiddelbart men jeg ved heller ikke 
så meget om hvilke kurser der er 

• nej.  
Jeg har været jæger i 40´år snart og jeg 
går næsten ikke på jagt mere. 
Jeg behøver ikke flere kurser. 

• Efteruddannelser af instruktør 
uddannelserne.   
Men jeg kender omstændighederne så.. ja 
det må i jo se på XD.  
 
Jeg er selv en af jeres freelance 
underviserer og jeg kunne i hvert fald godt 
ønske mig at, man havde muligheden for at 
udbyde en "konkret" del. 2. 

• Skydning , vildtkendskab 

• Jeg tror, det vil fremme interessen for 
jagt, hvis DJ lejlighedsvis tilbød kurser til 
jægernes koner/kærester og evt. store 
børn,  i, hvordan man opfører sig korrekt og 
hensigtsmæssigt, når man deltager som 
klapper i fællesjagter. 

• mere uddannelse til hundeinstruktører 

• det er fint nok 

• Jeg er bl.a. ivrig buejæger, og træner 
jævnligt lokalt, og deltager derfor kun i de 



 

198 
 

obligatoriske kurser for at generhverve 
buetegn... 

• For mange år siden var jeg på kursus i 
haglskydning, måske er det ved at være 
tiden at genoptage et sådan kursus 

• Veterinær kursus 

• Nej da jeg ikke er den bedste deltager 

• Skydning, hundetræning 

• Nej 

• Nej 

• nej 

• Naturledere på børneniveau 

• Kurserne opfylder mit behov. Har været på 
mange kurser i forskellig sammenhænge 
(mest andre organisationer) - gider ikke ret 
mange flere. 

• Hverken eller 

• nej 

• Nej 

• Nej 

• Nej 

• Korrekt opstilling af skydestiger mm da ser 
mange ulovlige rundt omkring 

• Kurser i riffelskydning og vedligeholdelse af 
riffel 

• nej 

• Jagt felt skydninger.  Genopfrisk din viden 
om jagt.  Våben pleje. Hygiejne kurser. 

• Nogle flere og udbyggende hundeprøver der 
viser det jagtlige og ikke som de gør i 
Retriever regi det mere show prægede, 

• Det er ok det der er. 

• nej 

• Hunde træner kursus 

• nej 

• Behøver ikke et kursus for at blive en beder 
jæger men mere gemensighed med hen syn 
til jagt tider og vildt bestand. 

• Nej 

• Kurser der vedrører bekæmpelse af 
Mårhunde 

• Kursus for ældre jægere der ikke har taget 
jagttegn. 

• Der skal bære mulighed for at deltage, 
uden at skulle overnatte, de små foreninger 
har ikke råd til at sende nogen afsted på de 
dyre kurser!!!! 

• Ikke nogen 

• ikke lige nu 

• Der bør uddannes flere instruktører (fra 
den yngre jæger) i 
flugtskydning/riffelinstruktør/hundetrænin
g mv. 

• Nej 

• Formidling kuser. Så man kan tage ud i 
skole og børnehaver og give næste 
generation et godt indtryk 

• Nej 

• Nej 

• Kan ikke komme på nogen 

• Den kraftigt nedadgående biodiversitet i 
det åbne land bør DJ gå meget tættere ind 
i - gerne lokalt 

• nej 

• Nej 

• vil gerne på lokke kursus på rovvildt 

• Ikke på. 

• En total opdatering på emner, tilgang og 
undervisningsform 

• Special kurser indenfor skydning, ikke 
gammeldags lær at ramme med riffel på 
100 meter, men inspirerende kurser hvor 
man skyder på 500 meter, felt skydninger 
(ikke kun konkurrencer, men også træning 
og lærdom) 

• Jagthundeinstruktør 

• ved ikke, der er ikke noget på bornholm 

• Vildtpleje og forvaltning. 
Afskydningspolitiker i forhold til areal 

• Kurser i strandjagt. 

• Holdes opdateret på vildets tilstand og 
jagtlovgivning i Danmark 

• Undervandsjagt 

• ved ikke 

• Nej 

• nej 

• Nej 
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• Hvorfor det er så vigtigt at der er jæger i  
Danmark 

• Masser. Og med lav eller ingen betaling 

• nej 

• hvad skal man forholde sig til når du 
underskriver en kontrakt på jagt. 
3000 danske jæger jager i sverige, hvad kan 
I hjælpe med? 
hvad skal du være opmærksom på ved jagt 
i udlandet.? 
DJ er ligeså konservative med jagt med 
armbryst som de var med lyddæmper, først 
da andre lande havde det gennemført så 
kom DJ på banen. det samme med nat og 
termisk lys. I er meget konservative på ny 
teknik og jagt metoder. 
Jeres hjemmeside er så ringe at finde rundt 
i at det er nemmere at spørge google hvis 
man skal finde noget på DJ´s hjemmeside. 

• Skyde kursus - Skydning 
Hunde kursus - Apportering m.m. 
Kursus i afholdelse af fælles jagter m.m. 
Vildt pleje - opdræt 
Natur pleje - vildt biotoper - blomster enge 
m.m. 

• ingen 

• Jeg arbejder fast weekend og vil derfor 
gerne hvis der kunne udbydes kurser i 
ugedagene? Jeg vil faktsik meget udanne 
mig og lære alt havd jeg kan om natur og 
jagt. 

• Nuværende kurser dækker behovet meget 
godt. 

• skydeundervisning 

• nej 

• nej 

• Skyde kurser 

• Ved ikke hvad der udbydes i dag. Så måske 
mere synlighed. Men ville gerne vide mere 
om vildtpleje og planter som er gode for 
klima og vildt. 

• Hygiejne kurser. 

• Jeg har tidligere deltaget meget i 
uddannelse f.eks, udd. 
flugtskydningsinstruktør, jagttegnslærer 
osv., men har ikke tiden pt. har dog 
overvejet at tage 
riffelinstruktøruddannelsen, da jeg så, at 
min jagtforening søgte medlemmer der 
ville tage uddannelsen. 

• ibm. 

• nej 

• Afvancert genladning og genladning på 
begyndernivau og øvet  
 
Ikke kun det lovpligtige 

• Ikke pt. 

• Nej 

• ved ikke 

• Jagttegnslære 

• Nej 

• Nej, ikke pt. 

• Moderne jagthundetræning uden tvang, 
ubehag ellet værre. 
Uddannelse i bæredygtig forvaltning og 
udøvelse af jagt. 

• Koblingen mellem jagt og biodiversitet. Ny 
viden der udfordre gamle vaner. 

• dj har de kurser vi behøver 

• Er ikke så aktiv for tiden men kunne godt 
finde på at tage interessante kurser for at 
være opdateret når jeg bliver mere aktiv 
igen senere 

• Kan ikke pt nævne mangler på kurser / 
uddannelse, da Jægerforbundet har et hav 
af tilbud, der er åbne for alle 
interesserede. 

• Vildt og naturpleje 

• Hvordan bliver man mårhunde 
reguleringsjæger? 

• Nej 

• Nej 

• Ved ikke. 

• Hunde kursus og hundelære 

• Ved jeg ikke lige, er godt tilfreds.. 

• nej 

• Våben og ammunition lærer 

• Umiddelbart er der et bredt udvalg af 
kurser 

• Ved ikke 

• ? 

• Mindre kursusvirksomhed, og mere nærhed 
og hjælp til de frivillige i foreningerne. 
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Det kunne være værktøjer til afsendelse af 
sms, nyhedsbreve mm. 

• Hundetræning skal være en del af det 
kommende jagttegns undervisning. 

• Nej . 
Der skal mere støtte ud til de lokale 
jagtforeninger så de kan afholde kurser der 
passer til de enkelte foreningers interesse . 

• Ingen  ( min alder er 73 år ) 

• Flere mindre kurser med specifikke emner 
inden for jagthunde området. 

• Genladning og generelle skydekurser, ikke 
kun henvendt til nye jægere men på alle 
niveauer 

• Nej 

• Nej 

• Nej jeg synet der kurser nok. 

• Nej 

• Jeg synes udvalget er udemærket 

• Nej 

• En bueinstruktør uddannelse der kan 
sidestilles med flugtskydning- og 
riffelinstruktør 

• DJ har fine kurser, men prisen for 
medlemmer er alt for høj. 

• Nej 

• Kurser om vildt- og revirpleje i 
landbrugslandet. Både om selve udførelsen 
af revirplejen, men i særdeleshed om 
reglerne for dækningsbidrag ved udlægning 
af vildtagre osv., så det bliver lettere at 
tale med landmændene og overbevise dem 
om at lave vildtplejetiltag i de uproduktive 
dele af deres marker. 

• nej 

• Nej 

• Skydning 
Regler og love 

• Mere hjælp til nyjægere med at komme 
videre. F.eks. Noget “mesterlære” til bl.a. 
træning til skudeprøver eller til at komme 
igang med jagt og jagthund 

• Jeg ønsker et hygiejnekursus og måske 
kursus om skydeinstryktør.  Det har jeg 
aldrig forstået skal godkendes af den lokale 
formand. 

• Nej 

• Jagt etik og jagt traditioner da mange 
nyjægere er 1. generations jægere og 
omkring 30 år og ikke har en klap forstand 
på “does and dont” og generelt dårligt 
opdraget i jagtmæssigt forstand. 

• Nej 

• Jeg har aldrig deltaget på et kursus i DJ. 
Fordi: jeg ser ingen reklame for kurser. Der 
burde være en fast side i magasinet som 
tydeligt viser hvad der er at vælge 
imellem. Jeg vil meget gerne på kursus i 
håndværket - jagt. Vildtpleje, dyr, teknik, 
mm. 

• Efterbehandling samt tilberedning af skudt 
vildt 

• vet ikke 

• nej jeg er en ældre herre 

• Nej 

• Jeg oplever, som hagl- og riffelinstruktør, 
at der kommer mange nye jægere med 
noget ringe udstyr og kendskab til 
anvendelse at dette. Derfor noget 
kursus/uddannelse for dem som skal 
anskaffe sig våben o.l. for første gang 
således at de selv - og ikke en ivrig sælger - 
kan vurdere egen behov og muligheder 
hertil. Det kan eventuelt være et tilvalg til 
jagttegnsundervisningen.  
Jeg er overbevist om at instruktører og 
skydebaner vil yde en indsats, hvis de får 
muligheden. 

• X 

• Nej 

• nej ikke pt 

• våben betjening. 
hunde til jagt. 
camouflage kurser. 
behandling af vildt. 

• Jeg mener det er vigtigt, at der fortsat 
bliver afholdt kurser ang. Mårhunde så der 
kommer endnu flere ud og regulerer 

• nej 

• Mere jagt moral, og skyde til gryden, og 
ikke alt den madspild. 

• som jæger er vi vist dækket ind i det 
nuværende. 

• nej 

• Ikke lige pt 
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• Ja skydeinstruktør-udd. Uden at man skal 
være anbefalet af en forening. 

• Nej der er mange kurser nu 

• Jeg kunne godt tænke mig kurserne blev 
mere synlige. 

• - Springer Jagttræning, støver hold udbudt 
af DJ, eller lokal jagtforening.  
 
- Skydekurser med fokus på kikkert og 
kuglens ballistik. Evt. På længere afstande. 

• jeg mener at vi har nogle gode kurser 

• nej jeg er for gammel til kursusser  84 år 

• nej 

• Nej 

• opdatering/kurser af gammelt jagttegn "i 
marken" 

• bekæmpelse af mårhund 

• Nej 

• DJ udbyder tilstrækkeligt med uddannelser. 
For mit vedkommende er det den 
manglende tid til rådighed, som gør at Jeg 
ikke har taget nogle uddannelser endnu. 

• Nej. 

• Ikke pt 

• nej 

• Generelt mere faglighed og mindre 
pædagogik på de nuværende kurser 

• Ingen forslag 

• Hundearbejde dressur m.v. 

• Ikke pt. 

• Flere lokale kurser. Mener ikke det er 
særligt bæredygtigt at køre på tværs af 
landet for kurser 

• nej 

• Bliv en bedre haglskytte. 
Bliv en bedre riffelskytte. 
Tilberedning af vildtmad. 

• ? 

• nej 

• - 

• ved ikke 

• nej 

• Skyde kursus ude at skal tage en 
uddannelse 
 
Hvordan man forvalter hjorte vildt, så der 
ikke skal arealer krav til 

• Nej 

• Det lader jeg jer om, har ingen specielle 
ønsker 

• Skydekursus tættere på 

• nej 

• Langt mere hundeuddannelse målrettet 
mod de specifikke    grupper af hunde. 
Stående - stødende - apporterende 

• Nej 

• Nej 

• Nej ikke umiddelbart. 

• Nej 

• Nej men de nuværende skal være meget 
bedre 

• Nej ikke lige på stående fod. 

• Hund. 

• jeg synes udbuddet er udmærket som det 
er nu 

• Bare flere aktiviteter på Sjælland! 

• Ikke umiddelbart 

• Hold fast i lederuddannelsen og udvikl den 
yderligere 

• Opdatering af lovstof med mellemrum 

• Mere fokus på buejagt, både i fht. sikring af 
jagt på arealer, hvor krudtjagt ikke er 
tilladt, og kurser inkl. til traditionelle 
bueformer 

• Nej 

• Jeg ved ikke hvad forbundet afholder af 
kurser, så det kan jeg ikke svare på. 

• Nej 

• håndtering og behandling af nedlagt vildt 

• Nej 

• Måske noget mere om vildtpleje og 
etablering af natur. 

• Nej 

• Vildtkending på hjortevildt. Aldersvurdering 
og afskydningsegnethed 
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• Nej 

• DJ har et passende udbud 

• Nej, jeg syntes der er rigtig mange fine 
kurser tilgængelige. 

• Kursuser om korekt afskydning og 
aldersbedømmelse, for at alle jægere 
skyder de rigtige dyr. 

• Flere jagthunde kurser ! 

• ved ikke 

• Jeg mener at de kurser DJ i forvejen 
afholder skal spredes ud over hele landet. 
At en så vigtig uddannelse som 
lederuddannelsen ikke gennemføres over 
hele landet er meget beklageligt. Der er i 
den grad brug for at medlemmerne forstår 
strukturen, vedtægterne og demokratiet i 
DJ, så ville rigtig meget ballade på de 
sociale medier kunne undgåes. 

• behandling af vildt, pels, rygning, 
forarbejdning 
skydetræning 

• Nej 

• skydekurser med hagl, andre steder end 
Rønde 

• Vildtpleje på lokalt niveau 
Jagtlig optimering 

• Ved ikke 

• Mere tid til at tage dem? Ville rigtig gerne 
dygtig gøre mig med tiden er ikke til det 

• Kommunikationskurser med afsæt i DJ s 
strategi og målsætning 

• Nej 

• Nej 

• Hvordan man får et forbund der har nosser 
til at gøre en forskel 

• ikke aktuelt for mig i øjeblikke 

• ingen bemærkninger 

• Nej 

• Nej har deltaget i de kurser jeg mener var 
vigtige for mig. Deltager nu kun når jeg for 
ny hund. 

• Kunne godt tænke mig at blive en større 
del af dette. 

• nej 

• ved ikke 

• Næh 

• Nej 

• nej 

• Nej 

• ingen 

• Weekend ophold med fokus på madlavning 
og vildtpleje 

• ingen 

• Bl.a hygiejne, behandling af skind, 

• Riffel skydning i praksis 

• Konflikthåndtering kunne være et emne 

• Nej 

• Bedre information om ændrede/nye jagt 
tider. 
Evt. på kortformat som jagttegnet - og med 
opfølgning hvis ændringer. 

• Nej 

• Næh 

• Bedre tilgang til kurser i weekender.  
 
Eksempelvis svært at blive jagttegns lærer 
når kurserne ligger mest i hverdagene. 

• Nej 

• Nej Ikke som sådan 

• Nej 

• Dj, skal lave kurser ude i lokak 
foreningerne, det tror jeg vil styrke 
sammenholdet 

• Nej 

• mere omkring udsætning af vildt 
opdyrkning af biotoper / plant for vildtet  
evt. omkring tilskud til plantning? 

• N/A 

• Jeg kunne tænke mig at jagtforeningerne 
arrangeserede 
Ture hvor man kom rundt lokalt og 
udvekslede erfaringer med fodermarker og 
vildtstriber - insekvolde. 
Udsætnings erfaring osv. 

• Skydeindstruktør 

• nej 

• Fældefangst og det udbyder I og jeg 
kommer engang 
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• Jeg synes det nuværende udvalg er 
passende. Jeg kunne dog godt tænke mig et 
stærkere fælleskab for "unge" jagere. 

• Special uddannede mårhunde jægere med 
flere beføjelser . 
Tænker lidt ligesom Sweisshundeføre , hvor 
man må regulere på anden mands grund 
efter mårhund 

• Hundetræning.. 

• Nej 

• Sende formanden på et kursus, så han 
forstår at favne medlemmer, og ikke kun 
betragte dem som stemmekvæg 

• Jeg vil gerne på kurser vedr. håndtering af 
vildtet efter det er skudt. 

• Hundetræning 

• Nej 

• Revir pleje 

• Haglskydeintruktør. 
Grundkurset var fint, men et ønske ville 
være der kom flere niveauer - så man 
kunne blive en endnu bedre instruktør 

• ? 

• Jagtmoral og etik på jagterne 

• Nej 

• nej 

• I har et godt udbud. Bliv ved med det. Men 
en skuffelse at I ikke har 
jagttegnsundervisningen 

• Ikke umilbart 

• Ved ikke 

• Gerne så meget praktisk jagtorienteret som 
muligt. Kunne f.eks. være prøveskydning og 
hjælp til af forskellige ammunitionstyper til 
både riffel og haglvåben 

• nej 

• Nej 

• Jeg syntes der er et godt udbud, men det 
ender ofte med at det bliver afhængigt af 
min lokale jagtforening om det kan 
arrangeres. 
Kunne godt ønske mig at kurserne, 
sideløbende med afholdelse i lokal 
jagtforenings regi, kunne afholdes i 
regionerne, promoveret og arrangeret af 
DJ. 

• Helt basale kundskaber, som skydning, 
opbrækning, slagtning osv mangler. 

• Mere om Naturpleje og beplantning 

• Noget mere for regulerings kurser, hunde 
arbejde kurser og hygiejnekursus 

• Eftersøgning af hjortevildt med hund 

• - 

• Vildtforvalter, diverse skydeinstuktør 

• Bestyrelse arbejde ? 

• nej 

• DJ udbyder ganske mange spændende 
kurser, de er bare ganske enkelt alt for 
dyre for en pensionist som mig at deltage i. 

• Vildthåndtering og anvendelse af vildtkød. 
For mange udnytter ikke deres vildt 
tilstrækkeligt - det skyldes både mangel på 
lyst og viden - hvorfor indsatsen både skal 
rettes mod folks moral og folks håndelag. 
Det går ikke at vi rutinemæssigt smider gæs 
ud med begge ben, eller hele rådyrets hals 
og sideben - vi skal vise at vi er moderne 
jægere der udnytter vores resurser i en tid 
med klimaforandringer. 

• Riffel løbende vildt 
Hunde arbejde kom godt fra start - fokus 
for den nye hunde fører 

• Jeg er dækket ind. 

• I hvert fald efteruddannelse af 
jagttegnskursuslærere - og 
skydeinstruktørkurser samt hunde og 
jagtleder 

• Lederkursus 

• nej 

• Hygiejne kursus 

• Nej 

• Kurser om småvildt, opdræt og udsætning, 
beplantning. 

• Måske et kursus omkring lovstof i 
forbindelse med skydebaner 

• Nej 

• Ved godt at kurserne allerede eksisterer, 
men hygiejnekurser, 
vildttilberedningskurser, 
vildtformidlingskurser, 

• Vildt behandling, vildt udsætning, 
riffelkurser, genladnings kurser, gravjagt, 
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juridisk uddannelse af jagtforenings 
bestyrrelser 

• Der var rævekald kursus for 2 år siden som 
blevet aflyst, det var jeg meget ked af, og 
der kom aldrig et nyt.  
 
Kald og fælde kursus. 

• nej 

• Jæger etik 

• Forlægning af vildt med opbrækning, 
partering osv. 

• Vildtpleje, Hygiejnekursuser & 
Hundeuddannelse 

• Opfølgningskurser på f.eks. hundeinstruktør 
uddannelsen efter man har gennemført 
den. 

• Jagthorn kurser flere af dem. 

• Er godt tilfreds med udvalget, men har 
desværre for lidt tid. 

• Nej 

• Mere uddannelse i skydning 

• Buejæger-instruktøruddannelsen 

• Efter uddannelse til instruktør 

• Læg nogle flere kurser på Sjælland til en 
billigere pris 

• Kunne godt tænke mig vetrinær kursus 

• Garvning af skind 
Madlavning med vildt 

• Nej 

• nej 

• hunde arbejde 

• Nej 

• nej 

• Nej 

• Ikke noget 

• fler markhunde instrugtør lige pt er der kun 
prøver man komme på men ingen til at 
lærrer om hvordan man gør fra starten af 
på lige fod med de abeterne hunde 

• Nej 

• Opfølgning på instruktør kurserne 

• Nej, ikke udover hvad der allerede 
udbydes. 

• Skydetræning, flugtskydning og 
riffelskydning til løbende vildt 

• Nej 

• Nej 

• De er der men har ikke haft tid 

• . 

• Flere slagtekurser og vildt behandling 
generelt. Altså efter skuddene. 

• Nej ikke PT. 

• Nej 

• Kurser om praktisk jagtudøvelse som feks.  
"Lokkejagt på ræv" 
"Forlægning af pelsvildt" 
"Kragejagt" 
"Gåsejagt" 

• brække og slagte et dyr 

• Lokale kurser for F.eks mårhundejæger 
netværksdamnelse 

• Kurser med biologi hos ænder og andre 
trækfugle.  
Generel oplysning om fuglene som går 
dybere end jagttegnsmaterialet.  
 
Det ville være godt for både undervisere 
(forskere) og jægere da man nogle gange 
har opfattelsen af at jægerne ved meget 
om hvor fuglene er når forskerne ikke gør. 

• skydning, regulering, vildtpleje 

• ingen pt. 

• nej 

• Nej 

• Ikke specielt - og jeg kommer til at deltage 
på flere af de eksisterende kurser. 

• nej 

• generelt kunne det være rart med lidt 
lokalt afholdte kurser, eller online kurser 
man kunne tage når man selv havde tid. 
det kan ikke lade sig gøre med jeres 
webinarer 

• Gøre mere for at få dygtige skytter, hagl, 
riffel og bue. 
 
Det er meget vigtigt for vores anseelse hos 
ikke jæger. 

• Nej 

• nej 
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• Udvidet hundetræningskurser / forløb. Ikke 
kun på instruktør niveau, men også for 
dygtige hundefolk der ønsker nye 
inputs/sammenhold.  
 
Udfordre specialklubberne lidt. 

• Et opfølgnignskursus . måske online - til 
"suppe" jægeren 

• nej 

• Billigere skydeinstruktion 

• Nej 

• Grøn uddannelse hvor der bliver lagt vægt 
på, at udnytte de muligheder der er for at 
optimere forholdene for herboende dyr i 
naturen.  
Her tænkes: agerhøns, harer og rådyr. 

• Ingen på nuværende tidspunkt 

• Nej 

• Riffel kursus 

• Udvidet genladningskursus 

• Nej 

• nej 

• Vildsvinejagt 
Udskæring af vildt 
Skydetræning 
Våbenpleje 
Praktiske ting 

• nej 

• Nej 

• Mere om Jagt i Danmark, og på vildt pleje 

• Skydning 

• Undervisning 

• Ikke umiddelbart 

• nej 

• Ikke pt. 

• nej. 

• Jagtrelevant riffelskydning 
Hygiejnekursus, vildthåndtering 

• Våben kundskab og start jagt udlandet 

• nej 

• ved ikke 

• riffeltræning til riffelprøve 

• Vild kokkeskole. 

• Det er ikke rimeligt at man som medlem af 
Danmarks Jægerforbund, først kan få 
kurser tildelt når en lokal forening har sagt 
god for det.  
Jeg kunne godt tænke mig et 
vedligeholdelses kursus for 
Reguleringsjægere og en overbygning på 
Flugtskydnings instruktøren. 

• Hundetræning 

• Nej 

• Måske en slags mesterlære eller 
mentorordning til nyjægere, også os der 
har taget jagttegn i en moden alder. 

• Sikkerhedskurser for jægere over 70. 

• Jagt relateret 

• Syntes det kursus udbud der er dækker. 

• Hunde træning 

• Hundearbejdet - især de stående hunde 

• jeg har et ønske om at de lokale 
jagtforeninger gør mere i at uddanne 
jægere i hvordan de skal forvalte deres 
revir. 
 
Jeg ville også gerne have flere team 
aftener organiseret af den lokale 
jagtforening, som f eks, forvaltning Råvildt, 
eller det kunne også være markvildt. 

• Efter skuddet, brækning og forlægning 
Praktisk håndtering af vildtet efter det er 
nedlagt. 

• Nemmere ved at komme på kurser.. 
samarbejde mellem DGI / dj div 
skydeaktiveteter.. samt udd af 
riffelinstruktører skal være nemmere om 
det er DGI eller dj.. de skyder jo sammen? 

• nej 

• Til at blive en bedre jæger.  
Synes at der mangler noget til os der 
“bare” har en lokal jagt og ikke har 
muligheder for at lave de store vildplaner. 
Kunne godt tænke mig noget mere fokus på 
spor, levesteder for vildt mm. 

• Ladekursus 

• ledelse på landsplan 

• Nej 

• nej 

• Ingen 
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• Klargøring af skudt vildt 
Madlavning af vildt 

• nej 

• Jeg er ikke klar over hvad muligheder jeg 
har. 
Ville være godt med e-mails til at fange 
interesse 

• alt hvad der er gratis og jagtrelevant 

• Bliv en bedre haglskytte 
Bliv en bedre riffelskytte 

• vildt bane skydning med riffel 

• nej 

• Syntes at der tilbydes et godt udbud af 
kurser , og der sikkert ikke er brug for flere 
 
Endnu tættere sammenhold med styrelsen 
og evt informationsaftener /webinar 
omkring sparringen der udføres og hvad der 
gøres. 
Videoklip på hjemmeside der delagtiggør 
medlemmerne i HB /formandens gøren 
/aktiviteter. 
Dette syntes at mangle 

• Forlægning af store klovdyr. 

• Jeg har tillid til, at DJ udbyder de 
nødvendige kurser, med det nødvendige 
indhold, afstemt efter det- eller de behov 
som f. eks. ny lovgivning eller nye 
vildtforvaltningstiltag kræver. Som 
underviser/instruktør i DJ-regi, formidler 
jeg den strategi og de budskaber DJ finder 
vigtige for jagtens sag i DK. 

• Nej 

• Har pt ikke den fornødne tid, men på sigt 
vil der blive frigivet mere tid kurser etc 

• nej 

• nej 

• Bedre mulighed for at komme på 
skydebaner 

• Skydning til løbende vildt for riffel 
instruktører. 

• Nej 

• Ingen forslag 

• Godt tilfreds med udbud. 

• flere kurser i vildtbehandling, efter 
afskydning. f.eks. opbrækning af vildt, 
forædling af vildt. Hvordan man kan bruge 
de enkelte dele fra vildtet, f.eks ideér til 

vildtretter, pålægsproduktion af vildt kød 
osv. 

• Nej 

• Nej 

• Nej, ikke for nuværende 

• Kurser om skydebaner, herunder miljø, 
godkendelser, 
støj, skydehuse mm 
Efteruddannelse af skydeinstruktører, både 
riffel og flugt 

• Allers vurdering af kron, då og rådyr så vi 
kan få en bedet afskydning af dem 

• Nej 

• Reguleringskurser - særligt mårhund, mink 
ol. Invasive arter. Uddan flere “frivillige DJ 
reguleringsjægere” 

• Havjagt, duejagt, hagljagt 

• I øjeblikket er det nok indenfor 
mårhunden, vi har kontakt til en  der giver 
os ideer, men gerne mere og nye ideer til 
jagten på dem 

• nej 

• Kursus i hvad det indebærer, at være 
medlem i en lokal jagtforening. 

• Jeg er modstander af at jægerforbundet 
ser ud til at ender som kursuscenter. 

• Udvalget er fint - problemet er tiden for 
mig. 

• Kontinuerlig efteruddannelse af allerede 
afholdte kurser 

• Nej, ingen konkrete. 
Men jeg synes, DJ bør overveje at reducere 
udbudet af specialiserede og/eller høj-
niveaukurser til fordel for 
breddeorienterede kurser på mere 
elementært niveau 
og i større udstrækning afviklet decentralt - 
f.eks. i lighed med jagttegnskurserne under 
folkeoplysningsloven. 

• Ved ikke 

• - 

• Flere og mere mangfoldige 
genladningskurser. 

• Flugtskydning hvor der bliver undervist og 
man ikke bare møder op og skal klarer sig 
selv. 

• Nej 
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• Tema aftener, vildtkendskab- vildts levevis 
- sikkerhed - f.eks hvilke fugle man kan 
skyde på havet - o.s. v. 

• Fødevaremæssig forsvarlig håndtering af 
nedlagt vildt 

• Nej 

• Kursus i at "sælge" jagt og jægere til ikke 
jægere. 

• nej 

• Specifikke, uddybende kurser i drift af og 
samarbejde i de lokale jagtforeninger. 
Bestyrelsens indbyrdes roller.  
Hvad er grønt råd? Var på et kursus med 
Morten Sinding, ved ikke mere i dag end før 
jeg kom på kurset. Det er et par år siden 

• Nej. 

• Flere kurser om skydning og våben teknik 

• Nej. 

• Nej 

• Mere om havjagt og sikkerhed til søs 

• Alderbedømmelse af klovbærende vildt 
Etablering af foderagre 
Fodring? 

• Våbenhåndtering 

• nej 

• Nej 

• Nej 

• Begynd at afholde praktiske kursus i 
revirpleje, med udgangspunkt i tiltag der 
hjælper vildet og de bidrager til 
biodiversitet. 

• Ikke lige nu 

• Hundearbejde med ståendehunde 

• nej 

• Skydetræning i større omfang 

• ? ikke pt. 

• Udbuddet af kurser er relevant, men passer 
ikke altid - flere virtuelle og lokale kurser 
uden krav om mindste antal deltagere 
ønskes 

• Ved ikke 

• De skal være billigere 

• Nej 

• nej 

• Tilberedning af vildt 
 
Kurser der ikke kun er for hundeejere 
 
Optimering af revir  
 
Inddragelse af friluftsliv i jagt 

• ikke umiddelbart 

• nej 

• Kursus angår.  mårhundregulering. Jeg 
tænker opbygning af fælder og hvilke love 
man skal overholde. ( så det ikke kun bliver 
Facebook love man følger ) 

• Nej 

• Ikke udover de muligheder der er 

• Afskydnings planer ift feks typer vildt.. 
naturpleje til vands. 

• Schweisstræning 

• Ikke lige nu 

• nej 

• ccccc 

• Syntes der før i tiden har været et godt 
dækkende program 

• Så bredt som muligt, men husk at kom 
rundt i lokalområderne. Her vil måske ikke 
være så mange tilmeldte, men 
Udkantsdanmark er jo der, hvor der findes 
flest medlemmer. Det er min opfattelse, at 
meget bliver samlet ved Kalø, og det er 
bare en meget lang tur for langt de fleste 
medlemmer. Dette afskrækker nok mange. 

• Nej 

• Ingen 

• Nej 

• nej 

• Nej. 

• Gratis riffelskydning. 

• Nej 

• ved ikke 

• Nej 

• nej 

• nej 

• Jeg mener alle riffelinstruktører bør på 
kursus igen! Dette da de to 
skvadderhoveder, som kørte kurset for 5 år 
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siden, ikke kunne lære os noget som helst, 
om det at instruere folk! 

• nej 

• Hundetræning og riffelskydning lokalt over 
hele landet 

• Meget mere hund og tilbud om 
skydetræning til nye jægere 

• Ikke udover det der allerede tilbydes. Der 
er noget for enhver interesse. 

• Der er et stort udbud. Mere om 
naturforvaltning og anvendelse af det 
positive syn på jægere. Det kunne være 
affaldsindsamling af plastik på jagtarealer i 
samarbejde med lodsejeren, for at styrk 
vores image som naturforvaltere. 

• Pas 

• Nej 

• Nej 

• Ved ikke 

• Nej 

• nuværende udbud dækker fint 

• nej 

• Opdræt i lidt bredere udgave - mere 
jægerens forståelse for det end at nå et 
niveau, hvor han kan udføre det... 

• Ikke umiddelbart 

• Nej, udbuddet er fint og dækker mine 
behov 

• nej 

• Nej 
Ikke noget dj skal bruge penge og energi på 
 
Vi er i forvejen alt for mange jægere 

• nej 

• Kurser i natur, biologi og hvordan vi kan 
forbedre vores land - mindre landbrug og 
mere vild natur 

• Nej 

• Weeb kurser skal være gratis for 
medlemmer. 

• nej 

• nej 

• Næ 

• Nej 

• ikke spesielt 

• Vildtdyrkursus og hvordan man brækker et 
dyr 

• Nej 

• Hundetræning 

• Inspirerende 
Nytænkende  
Overraskende 
Kurser hvor jeg får “noget med hjem jeg 
kan bruge” 

• Hundetræning 

• Vildt Hygiejne. Race specifik hundetræning 

• Konkret vildtpleje 

• Giv hovedebestyrelsen et kursus i 
demokrati. 
Og uddannelse i demokratiske valg. 

• nej ikke længere 

• Rådyr,alderbestemt 

• Hundetræning 

• Ingen pt. 

• forsæt som nu 

• Nej 

• Nej 

• nej ikke lige nu 

• Politisk set står vi svagt ser det ud til. Hvad 
er retningen ? er der en ? det mangler der i 
den grad noget oplysning/kursusvirksomhed 
omkring. 

• Nej 

• Nej 

• Vildt info om div.  
Generelt vigtigt om info ang.  
dyrevildt og fremtidsplaner herom fredning 
og regulering osv 

• Nej 

• Nej 

• Nej 

• Nej, synes udbudet er fint. 

• Samarbejde 

• Kurser i hundetræning fra hvalp til færdig 
jagthund 
Kurser i opbræk  
Slagtning af vildt og udskæring mm. 
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• ved ikke. 

• Lettere at komme til skydetræning uden 
utålmodige kloge-åger, der stresser dig. 

• nej 

• nej 

• Har en masse og deltager ikke i flere 
afholdt af DJ 

• Træning af jagthunde, kurser for at 
forbedre sig som skytte 

• Flere kurser, hvor der er få pladser 

• Ved ikke 

• Ved ikke 

• Beskæring, plantning, og vildtager som 
hovedpunkt på et specifikt kursus 

• Det vil være en fordel at tilbyde 
efteruddannelse af DJ-ledere. Når man har 
gennemført lederuddannelsen, kommer den 
i spil i det daglige virke. Der kunne 
passende ligge få efteruddannelsesmoduler 
på Jagtens Hus som tilbud. 
Lederuddannelsen kunne have få 
obligatoriske moduler for dem som lige 
lader sig vælge til en 
jagtforeningsbestyrelse, jægeråd mm for at 
sikre en god bredte i det faglige niveau. 
Som det er idag, er der desværre en del 
jagtforeninger der stadig ser os i foreningen 
og dem på Kalø hvor det eneste de kan 
bruge er Jæger bladet 

• Ingen 

• Nej 

• Nej 

• Hygiejne og slagt 

• Ikke umiddelbart 

• Kurser for tabt interesse for at skyde, hvad 
så kan man bruge DJ til 

• jagtloven 

• Hvor finder jeg kurserne? 

• Nej 

• Nej 

• nej 

• Nej, jeg syntes der er et bredt udvalg pt. 

• Få flere kurser om regulering. 

• Billigere pris 

• Skydekurser - til at dygtiggøre sig. Tilbyd 
det til jagtforeninger så man kan lave en 
dag ud af det :-) 

• Kurserne som fx til genladning og strejfning 
af pels må gerne være delt op i flere 
sessioner, så man når at dygtiggøre sig og 
får bedre mulighed for at få feedback eller 
få afprøvet det, som man lige har lært. 

• Nej 

• ??? 

• Nej! 

• Nej 

• nej 

• Er blevet i en alder hvor der er andre med 
større gå på mod 

• fortsat støtte til foreninger 

• Nej 

• Jeg fornemmer at være nye jægere 
mangler meget basal jagtviden, det være 
sig kendskab til vildt, jagtudøvelse, former, 
etik, jagtsprog, begreber,  Måske en ide at 
lave kurser der "lære dig jagten" ? 

• Nej 

• Instruktør i jagtrelateret skydning. 

• Nil 

• Nej. DJ's kursuser koster for meget. De bør 
være gratis. 

• ved ikke 

• ?? 

• . 

• Læser bøger og artikler på nettet så ingen 
kursusønsker 

• Flugtskydningsinstruktør 

• Kurser i hunde adfærd, hunde psykologi, 
undervisning i racebestemt hundetræning 

• Nej 

• Er riffelinstruktør på Lejbølle Hjortebane, 
og der er vi 
startet med ny prøve til riffelskytte , og 
det er rigtig 
godt at nye jægere kan håndtere 
skydevåben før de 
skal til riffelprøve. 

• vildtkending, jagthåndværk 



 

210 
 

• At de kurser der udbydes bliver udbudt 
mere bredt i DK 

• nej 

• nej 

• Skydning 

• Nej 

• Nej 

• f.eks at nogle af kursuserne kan holdes på 
sjælland og ikke på kalø, mange kan ikke ta 
kursus på grund af at de ikke kan få fri 
f.eks.Jagttegn som et eksempel 

• Terrænpleje. Både teoretisk og praktisk. 

• Desværre har jeg nu ikke tid. Men jeg vil 
gerne være med til kurser de opfrisker 
viden om regler, dyr og skydning incl 
sikkerhedsreglerne 

• nej 

• Nej 

• Er pt.dækket ind 

• Ikke i øjeblikket 

• Nej 

• Vildtforvaltning og pürschjagt 

• Lederskab og økonomi samt personaleadm. 

• Pleje af fasanudsætninger 

• ER HELT I TRÅD MED DET JEG ØNSKER 

• Våbenbehandling på jagter 

• nej 

• madlavningskurser 

• - 

• Reguleringskurser der er til at betale for 
hvide mennesker. 

• Førstehjælp  

• Nej endeligt ikke, skal bare være mere 
lokalt 

• Næ 

• Langdistance skydning 

• nej 

• rettet mod riffelskydning 

• Skyde/sikkerhed for både riffel og 
haglvåben 

• nej 

• skyde instruktion på højt niveau 

• Gerne mere for flugtskytter. 

• Jeg har ingen yderligere input til kurser. 

• Ikke interesseret 

• Mere hundetræning med geografisk 
spredning. 
Kurser der gør en istand til at jage i 
Tyskland. 

• Jeg er sku for gammel  
 
Men der er generelt brug for forenings 
samarbejde og medlemssamarbejde bla på 
skydebaner, 
alt for mange er blevet egoister 

• Nej 
Er pensionist 

• nej 

• Nej 

• ? 

• Nej 

• Jeg synes jeg har taget de kurser jeg har 
brug for 

• Noget for kvindelige jæger 

• Næ 

• Skyde kurser 
Vildtpleje 

• N/A 

• ikke lige PT. 

• Ikke på nuværende tidspunkt. 
Jeg mener faktisk, at vi som organisation er 
gode til at efterkomme de ønsker som 
kommer fra medlemmerne og 
jagtforeningerne. 

• Nej 

• Ingen 

• Ingen særlige ønsker. 

• ingen 

• Tror I tilbyder det jeg har brug for. Jeg har 
bare ikke benyttet mig af det. Som om, at 
DJs kurser ikke brænder sig fast i 
bevidstheden 

• nej 

• nej 
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• Kurser i vildt hygiejne afholdt i de lokale 
jagtforeninger 

• Nej 

• Nej 

• - 

• Nej 

• nej 

• Nej 

• Nej 

• Hunde arbejde mellem person og hund...at 
personen forstår hva hunden kan og er 
lavet til...... 

• Mere om mad og hygiejne 

• Praktisk jagt 

• I har vist et meget godt program i forvejen. 

• Efteruddannelse af jagttegnkursuslærer 

• Nej 

• Riffelskydnibg. 

• nej 

• Nej, Jeg er kun klapper 

• At man skal holde lidt "mandtal" med 
uddannelserne. At man ikke bare afholder 
kursuser for at holde dem. F.eks. synes jeg 
er der bliver uddannet alt for mange 
Riffelinstruktører og det gør, at der alt for 
mange med meget lidt erfaring / rutine. Da 
der er så mange at trække på. F.eks. er der 
så mange der kan / vil være dommere til 
riffelprøven, at man måske kun en gang om 
året er dommer, og derved mister rutinen i 
det. 

• Opfølgningskurser på flugt- og 
riffelskydning instruktører samt 
jagthornsinstruktører. 
Kurser i bæredygtig jagt og etik omkring 
jagtudøvelse 

• nej 

• Ikke noget pt, har sat jagten på pause af 
personlige årsager 

• Nej. 

• Avanceret riffelskydning. Arealpleje og 
forvaltning af både natur og vildt. 

• X 

• Ikke umiddelbart, er tilmeldt hygiejne 
kursus, som desværre er udskudt for anden 
gang pga. COVID 19 

• Om det lige ligger indenfor DJ regi, ved jeg 
ikke, men i vores forening, har opbygning 
og vedligehold af vores egen hjemmeside 
været en udfordring, og så står det bare 
stille. Måske i har nogle der kan hjælpe ? 
webinar, større forum når der bliver åbnet 
op igen eller ..................... 

• Udstoppning af dyr/ trofæebehandling 

• - 

• Ingen, lær nu at holde balancen inden i vil 
køre på et hjul. 

• Jeg kunne godt tænke mig at nogle af de 
kurser der bliver afholdt på Kalø, også 
afholdes på sjælland/øerne.  
Det har faktisk afholdt mig for at deltage at 
kurset lå så relativt langt væk at man skulle 
have overnatning for at kunne deltage 

• Kursus i partering af vildt. 

• Flere kurser om de basale, men vigtige ting 
(hygiejne, de forskellige jagtformer, etc.). 
De kurser jeg har set foregår altid langt 
væk og/eller i hverdage, hvor man er 
arbejdsramt. 

• Nej 

• Nej  pt. Ingen 

• Nej 

• nej     for lidt information 

• Jeg kender ikke så meget til kurser 
 
Jeg øver mig primært i skydning 

• Nej 

• Ved ikke 

• Nej, jeg syndes at DJ tilbyder alt hvad en 
jager kan få. 

• nej 

• Egentlig ikke jeg er glad og tilfreds 

• Nej 

• Mit bud er, at DJ's udbud er fuldt ud 
tilstrækkeligt. 

• ? 

• ?????? 

• Skydekurser for almindelige jægere i 
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• Flere kurser på Sjælland 

• grundet Corona mangler jeg stadig sidste 
del af riffel instruktør uddannelsen. 

• Riffelskydning 

• Nej 

• Kurser på Sjælland eller øerne. 

• Ved ikke 

• Nej 

• Nej. 

• Ikke nogle som ikke allerede tilbydes. 

• Økonomi kurser. I forlængelse af 
"jagtforenings kasseer i praksis" kunne det 
være gavnligt med en eller anden form for 
assistance i forhold til økonomi generelt.  
Skal en jagtforening f.eks. kun løbe rundt 
uden overskud. Hvad bør dækningsbidrag 
på et givent arrangement være. Bør 
jagtforeninger være moms registrerede, og 
er der fordele herved.  
 
Kasseer kurser, var RIGTIG GODT. Men det 
dækker jo mest den regnskabsmæssige del, 
og et egentligt økonomi kursus kunne i min 
optik være gavnligt til formænd/kasseer. 
Mange frivillige har viden om økonomi via 
deres private erhvers/karrierer, men derfor 
er der stadig stor forskel i hvordan en 
jagtforening skal drives. 

• Udvalget er stort nok 

• Jeg synes det der tilbydes nu er fint 

• Hygiejne kurser burde være gratis 

• Ikke lige pt 

• Meget mere om buejagt der er næsten ikke 
noget om buejagt 

• Nej 

• I.A.B. 

• Ikke i nu 

• strejfning af pelsvildt, vildthåndtering, 
vildtpleje - jagtmoral og etik 

• Jæger håndværk, Vildt kendskab, skydning, 
hunde 

• Billigere skydeinstruktion og bedre adgang 
til skydebaner i dagtimerne. 

• Nej 

• Mere Våbenkurser 

• Vildt pleje 

• Nej 

• Nej 

• Det vigtige må være at man bruger de 
lokale foreninger, fremfor at det kun skal 
foregå i jagtens hus.... 
Denne kursus afstand, gør tilmelding 
fravælges... 

• nej 

• flere skydekurser 

• Efteruddannelse af skydeinstruktører 

• Pas 

• Vi skal markedsføre os bedre 

• Ja - et kursus i "Sådan kommunikere du 
hvorfor jagt er vigtig for den danske natur". 
Vi har behov for fortælle omverdenen 
hvorfor / fx naboen hvorfor jagt er ok og 
faktisk er vigtigt for naturen. 

• flere kurser som riffelinstruktør, gerne 
afholdt flere steder og oftere rundt i 
landet, så der er en mulighed for at kunne 
deltage indenfor en rimelig afstand. 

• Tilbud i den lokale jagtforening 

• Nej 

• Genladning. 

• nej 

• VÅBEN OG AMONETION 

• Vildethåndtering kursus 

• Nej 

• Ikke lige nu 

• Nej 

• Nej 

• Online kurser om våben, ammunitionstyper 
og deres ballistik, vedligeholdende 
uddannelse til jagtregler, vildtet etc. 
 
Der mangler et mentorhold at ældre 
jægere, som er interesseret i, at vejlede 
nye unge jæger om skydeteknikker og 
sikkerhed. 

• Nej 

• Nej 

• Hund og hygiejne 

• Intet input 
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• Der burde være fast udbudte, centralt 
beliggende vildthygiejnekurser 

• x 

• Jeg ville ønske at kurser som f.eks. 
riffelinstruktør blev givet fri og ikke var 
afhængige af indstilling fra en jagtforening 
som man måske ikke har tid eller vilje til at 
være aktiv i. 

• Nej 

• Nej 

• Nej 

• Uha den er svær det ved jeg ikke lige 

• Rigfelskydning forberedelse til 
jagtfeltskydning 

• Nej 

• Hvordan man brækker og partere et dyr. 

• nej 

• Nej 

• Nej. Ikke pt. 

• Fællesjagts leder kurser, der fokucerer på 
taktik, sikkerhed frednin, spændende dag 
m.v. 

• Ikke på nuværende tidspunkt 

• Afskydningsstrategier 

• Nej 
Jeg bruger ikke tilbuddene, da jeg ikke selv 
har egen jagt og kun kommer afsted et par 
gange om året 

• Jagthunde kurser henvender sig i stor stil til 
stødende hunde 

• nej 

• Flere hundetræner kurser med højere 
niveau, markprøve-, grav- og 
schweisstræner uddannelser/kursus så man 
kan tilbyde mere hobbytræning. Det er 
meget fokuseret på deltagelse i prøver så 
det virker ofte enten eller ... Vi skal også 
fange alle hobbyhunde-trænerne/ejerne 

• Dygtig gøre sig som skytte da jeg mener alt 
for mange jægere øver for lidt og derfor 
måske tvunget skyde prøver men tilhørende 
kursuser i riffel skydning 

• Jeg er ikke klar over hvilke kurser og 
uddannelser DJ tilbyder udover 
lederuddannelsen. 

• nej 

• nej 

• Nej 

• ? 

• Jeg ved ikke hvor jeg skal finde dem 
henne?? Også skal det være kurser for 
fattigerøve som mig.... altså kurser i noget 
der ikke koster mange penge når man selv 
skal ud og bruge det man har fået kurser 
i... 
Strandjagt mm. 

• Nej 

• Ja vi skal have gravtræning tilbage med 
levende ræv. Vi skal ikke træne på en 
dukke ræv, stor fejl i går ind og støtter 
sådan et projekt, der skal kæmpes for at få 
den gamle træningsgrav tilbage. Der har i 
opgivet for hurtig, tegn på svaghed. 

• Ikke lige nu 

• Vær mere lokale/regionale 

• Ikke umiddelbart 

• Det nuværende kursus materiale dækker 
vist udemærket. Men løbende opfølgning på 
jagtlovgivning, eksempelvis som en quiz på 
appen kunne måske være godt. 

• Hygiejne bevis, til alle jægere 

• Man kunne evt. tilbyde nogle af de kurser, 
som skovskolen tilbyder, i vildtforvaltning 
og naturformidling. 

• . 

• Udbuddet er tilfredstillende 

• Vildt behandling 

• Nej 

• Ikke ud over dem der er. 

• Nej 

• Nej 

• har været på vildt hygiejne kursus. kunne 
godt tænke et opfølgnings kursus ville være 
relevant. 

• Praktisk jagt 

• Nej 

• Strand- og havjagt. 

• Ældre jægere  burde tvinges til 
lerduebanen 3 gange om året.    

• ? 
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• ingen anelse 

• Riffel skydning/ våben kendskab 

• Flere vildt håndterings kurser. (både 
hygiejne og tilberedning) 

• Nej 

• Understøtte lokal hundetræning, 
skydebaner og naturforbedring. 
Og så - for den politiske stemmes skyld - 
tillidsmands- og organisationskurser. 

• Jagtkurser 

• Jeg finder inspirationen i forbundets 
kurser,så jeg har ikke selv forslag. 

• HUndetræning 

• Ingen udover hvad der tilbydes generelt 

• Jagtleder uddannelse. Revirpleje 
uddannelse. Skydeuddannelser.  
Kurser i specifikke jagtformer for at forfine 
teknikker og sætte jægere godt i gang med 
nye jagtformer. Fx lokkejagt. Gåsejagt. 
Buejagt osv. 

• Hygiejnekursus og noget for nyjæger. 

• Gerne kurser omkring brug af nedlagt vildt. 
F.eks. røgning, pølsemagning, anvendelse 
af nedlagte dykænder mm. 

• ingen pt 

• Følgende kursus-emner kunne være 
interessante: 
 - Rejsning af skov mhp vildtpleje 
 - Madlavning af nedlagt vildt 
 - Pürschjagt 

• Kommer nok ikke til at bruge kurserne, 
men synes der skal være webinarer og små 
events om jagten og de forskellige 
jagttyper. Alt på selve jagttegnskurset 
handler om lovgivning og vildtgenkendelse. 
Vigtige ting, men det gør mig ikke til en 
god jæger. Mere omkring dyrenes adfærd 
og hvordan man bliver en god jæger. 

• Praktisk træning i at brække hjorte (jeg 
ved godt det er vanskeligt at arrangere) 

• nej 

• Nej 

• Ja 

• Jeg mener der bør være mere støtte til 
lokale initiativer. Det er for min kreds 
vedkommende meget sparsomt hvad der 
tilbydes.  
 

Kurser i at varetage og vedligeholde lokale 
foreninger burde være muligt. Det står og 
falder lige nu på tilfældige folks evner. 

• Nej 

• Ingen umiddelbare ideer 

• Jeg har ingen personlige ønsker, da jeg er 
72, og ikke helt rask, men dog stadig går 
lidt på jagt. 

• Nej 

• Instruktør til bueskydning  
Kend din bue osv. 

• De skal være billigere 

• Det ville være rart hvis DJ gjorde noget 
mere ud af at få planlagt kursusåret, så 
man har en mulighed for at planlægge 
længere frem i tiden end nu.  
Nu er det op til den enkelte forening om 
der bliver kursus. Det kan vi ikke være 
tjent med.  
Det er jo en del af det vi forventet at DJ 
tager på sine skuldre. 

• Uddannelse til jagtleder. 

• nej 

• Ikke lige nu. 

• Buejagt 

• Nej 

• Nej 

• Jeg synes de udføre en del gode kurser og 
uddannelser. Bliv endelig ved med det 

• I kunne måske i app danmarks 
jægerforbund lave en overskrift der hedder 
kurser og uddannelser eller noget med 
personlig jagt udvikling. 
Så ville jeg se på de mulige kurser der 
findes. 

• Man kunne godt sætte fokus på regulering 
af krager. Dem er der ved at være mange 
af. 

• Nej 

• Nej 

• Nej, ikke p.t. 

• ingen 

• Nej 

• Nej 

• nej 
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• nej 

• Rævejagt  
Terrænpleje for "bondejagt"  
vildtkøkken 

• Nej 

• ???? 

• Ikke specifikt. 

• Ikke specielt. 

• Flere kurser i moderne hundetræning. Flere 
kurser og træningspladser bruger stadig 
mest korrigering træning/ positiv straf, jeg 
synes at i bør vise en anden tilgang til 
træning- det tror jeg vil gavne mange. 

• Vil gerne have kurser med feltskydning, da 
det kan direkte overføres til jagtrelationer, 
men ser kun meget få tilbud om dette. Det 
er kun indskydning før bukkesesonen der 
føres ud i livet lokalt 

• Nej 

• Nej 

• Ja vild op dræt kursus på Sjælland . 

• Nej 

• Nej 

• Ved ikke 

• Riffelskydning 
Haglskydning 

• - 

• Har ingen ønsker 

• Skydebane kurser 

• Ikke pt! 

• Mere haglskydning, jeg køre sur i det og har 
brug foe lidt mere intensiv træninf 

• Nej 

• Ikke lige nu 

• Fastholdelse af nyjægere i lokalforening og 
aktivering af denne målgruppe på lokal plan 

• Hundetræning, skal forstærkes betydeligt. 
Den nuværende struktur er for avls 
optimering. Hvad med de andre 90% af 
jagthundene, f.eks retrieverne - det 
overlader man til andre. 

• ? 

• Generelt bare hundetræning, så man kan 
blive en bedre træner og få nogle 

værktøjer over for alle nye kursister ude i 
ens jagt forening 

• nej 

• Nrj 

• Nej 

• nej 

• Relevante våbenbrug og teknisk indsigt på 
vedligehold 

• Nej 

• Mulighed for viden om naturen general og 
det samabejdet der er og kan bliver for det 
enkle medlem. 

• Det kan jeg desværre ikke svare på. 

• Ingen kendskab 

• Nej 

• Jeg er uddannet skovfoged, og finder ingen 
relevante kurser tilrådighed. 

• en generel fladere struktur der ikke ripper 
medlemmernes pung , for at få lidt 
uddannelse 

• nej 

• Vildtsygdomme og Hygiejne 

• Kurser der ligger så der er en real chance 
for at kunne deltage når man har et helt 
alm. job i detailhandlen. Dvs. sen aften 
eller søndage. 

• Hundetræning 

• Inden 

• Vildtforvaltning. 

• Omkring håndtering af dit våben, pudsning 
indstille osv. 

• Nej 

• Ingen 

• Mmmhhh ikke lige på stående fod 

• nej 

• Mårhunde regulering 

• Nej, bortset fra selve uddannelsen til at 
blive Jæger, synes jeg at kurser er spild af 
medlemspenge og tid. Der skal i stedet 
være fokus på mest mulig jagt og 
indflydelse på politik til mest mulig jagt. 

• måske 

• Nej 
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• Ikke pt. 

• ? 

• Det ved jeg ikke lige, jeg har haft godt af 
at komme på skydeskole. Det kunne der 
måske gøres mere i. 

• Hjemmeladning, skydning 
riffel/flugtskydning, vildtpleje 

• Nej 

• opsamling efter jagtprøve mht. 
haglskydeprøve, skydeprøve & praktisk 
intro. til fællesjagt 

• Ikke umiddelbart 

• Skydning 

• Nej 

• Riffelinstruktør kursus for alle der er 
interesseret i det. 

• Sund fornuft og nytænkning i 
hovedbestyrelse og ikke rygklapper 

• nej 

• Nej 

• nej 

• Har ingen særlige ønsker 

• Gravhundetræning og opbygning af 
kunstgrave. 

• hundetræning 

• nej jeg er for gammel. 

• Ikke umiddelbart udover de kurser der 
kører nu. 

• Kurser inden for buejagt 

• Hunde instruktør 
 
Natur formidlings kurser 
 
Leder uddannelse. 
 
politisk uddannelse til  tillidsfolk i flere lag 

• Udvikling fra landbrug til jagtrevir 

• Kursusudbuddet er ok, men kan køres med 
større frekvens ? 

• jeg ønsker at blive rifle instruktør, 
skydeintruktør  
Jagtledelse og sikkerhed 
 
lederuddannelsen  
 

dog vil jeg ønske at der ville blive afholdt 
flere kursusere så man havde en chance for 
deltage 

• Udvalget er fint p.t. Det er kun egen tid 
der mangler 

• Mere genladning 

• ved ikke 

• Nej 

• Nej 

• Nej, vi har en udmærket kursusafd. Så det 
fungerer fint 

• nej 

• Grundkursus for 1.-gangsejere af hund 
kunne jeg godt selv have brugt. 

• Nej 

• Vildt og revirpleje. 

• - 

• Nej 

• Flere skyde relaterede kurser og 
uddannelser 

• Kursus vedrørende jagthundetræning i 
praksis, hvor man har en skabelon til et 
kursusforløb på 8 til 10 gange i den lokale 
jagtforening 

• Mere hunde arbejde 

• - 

• Nej - nuværende udbud er fint afstemt 

• Overbygning på flugtskydningsinstruktør - 
altså noget i retning af decideret 
træneruddannelse 

• Kurser for menige medlemmer, udenfor 
jylland 

• Ikke specielt - men har også gået aktivt på 
jagt siden 1994 

• Vildthygiejne kursus er nok det mest 
interessante, men det udbydes i forvejen. 
Måske noget regulering af prædatorer. 
Lokkejagt på ræv, krager, måger osv. 

• Rådyr jagt og pleje især hvordan man 
identificerer dyr til afskydning, strategier 
for hvornår hvilke dyr bør jages. Der var en 
fin artikkel i seneste nummer af Jæger 
 
Kursus i skydning til løbende vildt 

• Nej 
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• Have fokus på nyjægere indenfor feks 
skydning/våbenkontrol og obligatorisk 
undervisning i forarbejdning af dyret, 
brækning, flå, slagt m.m 
 
Tvunget “efteruddannelse/årlig brushup” 
til jægere - mange sætter sig ikke ind i nye 
regler, og gør bare som man altid har gjort. 
Et kursus som sikre man får viden om nye 
regler mm 

• Ingen ønsker pt. 

• udsætning, vildtforvaltning, mad med vildt, 
røgning, 

• Nej 

• Nej 

• Opfølgning på jagttegninstruktørudd. 

• Øh måske havjagtkurser 

• nej 

• nej, jeg er over 70 år 

• Nej, det bør klares lokalt med opbakning 
fra hovedorg 

• ikke umildbart 

• ved ikke 

• Nej 

• Nej 

• Nej - jeg har et tæt netværk rundt om mig, 
der ville kunne hjælpe hvis jeg får behov. 
Eneste kursus jeg deltager i er 
jagthundetræning, 

• opfølgning på jagttegns kurser 

• Kurser i jagtetik og vildtbiologi 

• ingen 

• Jagter for folk der ikke rigtigt er kommet 
ind på jagtmarkedet. 

• På hundeområdet ville jeg gerne se Bobby 
Robertson igen 

• Ikke Pt 

• Kursus i: Bliv klar til at gå på jagt i 
Tyskland. Som skydeprøve, kündige 
personen, jagttegn mv. 
Det gør sig også gældende for Sverige, 
Norge, Polen osv. 

• Kurser i skydeteknik. 
Kurser for nye jægere 
Kurser i ny lovgivning 

• Jægerhåndværk 

• Mere om: hvad og hvordan bruger man 
bruger vildet 

• Ved ikke 

• Lokale foredrag omkring. Råvildt, 
vildtpleje, naturpleje, regulering eks:. 
mårhund. 

• pas 

• Jeg synes det dækker bredt. Jeg skal bare 
tage mig sammen til at deltage. Hvad med 
kurser på Fyn. 

• praktiske kurser som vildtkending m.m. 

• Etiske vildregler 

• nej 

• Nej, har hvad jeg skal bruge 

• Ikke i øjeblikket 

• Skydefærdigheder, hundetræning etc. - de 
gængse kurser i DJ regi 

• Nej. Få nu det pengespild stoppet.  
Jagt er mesterlæren og kan (efter min 
mening) kun læres ved oplevelser. Der er så 
mange ting forbundet med jagt, at når 
pulsen er høj og adrenalinen pumper skal 
beslutninger træffes på splitsekunder, det 
kan fandme da ikke læres i en bog eller ved 
at tale lidt om tingene i en rundkreds. For 
fanden da DJ, kom nu ind i kampen og det 
samme med de forgående spørgsmål om 
hvor lang tid man har brugt på kurser og 
øvrige tilbud DJ laver....  
jagt skal læres, føles og mærkes Og det gør 
man i naturen hvor man observere, lytter 
og udfører natur og vildt pleje til den 
biotop man har på sit revir.  
CL har selv sidder i en skydepram og det er 
mig derfor en gåde hvordan man glemmer 
så hurtigt og er så anonym i den daglige 
lokale/landsdækkende presse.  
VÅGN NU OP.... 

• Nej 

• Nej ikke fortiden 

• Ikke lige nu. 

• Jeg er 80 år, så det er slut med kurser, nu 
følger jeg med på Sidelinien, og det gør jeg 
med stor fornøjelse. 

• Nej ikke nye kurser, blot fordel dem rundt i 
landet 

• Lokke jagt 
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• Nej 

• Nej 

• Nej 

• Nej 

• Lederuddannelse skal være lettere 
tilgængelige og jagtforeningen  bedre til at 
udnytte de nye ledere der bliver færdige  
Det er en kamp mod uret  

• Pølsemager 

• Nej 

• Jeg er 75 år og tidlige deltaget meget i 
møder for lokalforening, J.K.F som det 
førhen hed, kreds og DJ. Men nu lader jeg 
yngre overtage. 

• jæger håndværk 

• Ikke pt 

• Kursus og/eller guidelines i kommunikation 
om jagt overfor den brede befolkning og 
særligt håndtering af holdninger imod jagt. 

• Skydetræning 

• Nej 

• Nej 

• Femårskurser for instruktør uddannelserne, 
så man får den nyeste viden og bliver 
opdateret. 

• Det vil DJ ikke kunne magte i nuværende 
situation, hvilke bl.a. kan ses  ed overgang 
til Nødebo skovskole. 

• Jagtkurser for forskelligt vildt, fx dådyr. 
Jagtformidling og naturkendskab både flora 
og fauna. 

• Skydeleder og instruktør i det nordjyske 

• Ingen for mit vedkommende pt. 

• .?. 

• nej 

• nej 

• Udvider vildtkending, naturpleje og 
hvordan man fx gør duret klar til gryden 
eller garver et skind 

• Skyde træning. Opbræk af vildt og til 
beredning af vild til fryseren. 

• Biotopforvaltning 

• Nej 

• Ingen kommentar 

• Flere kursuser inde for skydning, brækning 
af vildt, og tilberedning af vildt. 

• Har brug for kurser som. Gåsejat 

• Jeg kunne ønske mig flere kurser som 
omhandler jagts betydning for det moderne 
samfund. 

• De ved jeg ikke 

• Uddannelse i skydeteknik 

• Lovstof og regler mm. 

• Jeg syntes personligt, at man er dækket 
fornuftigt ind omkring uddannelse 

• Der er et fint og bredt tilbud. 

• Ikke pt. 

• Nyjæger kurser 

• Jeg har som nyjæger savnet mere praktisk 
uddannelse. Det er fint at man kommer 
med på en nyjægerjagt, men det kunne 
være rigtigt godt at der var flere kurser der 
direkte henvender sig til at give nyjægere 
færdigheder indenfor de forskellige grene 
af jagten (Havjagt, riffeljagt, fællesjagt 
osv.) hvor man er samlet med andre på 
samme niveau. Det kunne f.eks være en tur 
på havjagt med en dygtig instruktør der har 
tid til at fortælle og vise alle "do's and 
don'ts" 

• ved ikke 

• Biotoper 

• Nej 

• Nej 

• Nej 

• nej 

• Et vidergående kursus i instruktion i 
jagtrelevant skydning til de instruktører der 
vil lidt mere 

• Nej 

• Skydeinstruktør på Bornholm 

• Regulerings jæger er godt kursus. Flere 
hygiejne kurser da jeg mener at det er 
vigtigt 

• nej 

• skyde instruktør uddannelsen halter 

• en uddannelse til nyjæger der er fra 
"nyjæger til erfraren jæger" 
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hvor man lærer en god grundviden om jagt 
og jagtformer 

• fælles genopfriskning af 
hundeinstruktøruddannelsen, også gerne 
online, så hotelophold ikke bliver 
nødvendigt 

• Mere fokus på Kravjagt 

• Hunde træning 

• Ikke andre end dem der er nu 

• Nej 

• Nej 

• Vildtpleje i bredeste betydning 
Hygiejne i felten 
Jagtleder i praktisk jagt 

• Nej 

• Nej 

• Hygiejnekursus, Vildtforlægning 

• Ikke lige nu 

• Hund - Diverse kurser 
Flere on-line kurser med streaming. Vi kan 
ikke alle komme til Kalø 

• Det dækker meget godt i dag, helst ikke 
undervise for meget i eftersøgning 

• Nej. 

• Ny viden 

• ??? 

• Nej 

• nej 

• Mårhunds Jæger 
og hygiejne kursus i nedlagt klovvildt inc. 
vildsvin 

• Skydning, vildtpleje, naturtiltag 

• ??? 

• Nej 

• nej 

• Ikke så meget nye kurser men nok mere at 
der kommer en udskiftning af nogle af de 
instruktører der er på nuværende 
tidspunkt. Har flere gange oplevet en 
mangelfuld undervisning for riffelinstruktør 
og genladning 

• Noget der kan fremme bestand af små 
småvildt og fuglevildt 

• De kurser der er i DJ regi er rigtig gode, 
men f.eks. kurser som 
flugtskydningsinstruktør bliver afholdt for 
sjældent. Så kunne i stedet ønske mig en 
større hyppighed. 

• Jeg er ikke med i inderkredsen så jeg kan 
ikke deltage i kursuser :-( 
Vil meget gerne yde til jagtforeningen, men 
bliver afvist, fordi jeg jeg ikke feter for 
bestyrelsen og deres venner :-( 

• Jeg er en af dem der fik taget jagttegn og 
kom aldrig videre. Så jeg mangler måske et 
kursus der kan opsamle andre som mig  

• Ikke lige nu 

• Skydekurser, vildthåndtering og jagtetik 

• Mere om vildtagre og vildt pleje på reviret, 
på lokal basis. Vi er mange der har arealer 
der gerne vil blive bedre til at tilgodese 
truede jagtvildtarter. 

• Der er ikke nogen i mit område 

• Mere decentalisering så jægere i jylland 
ikke bliver så favoriseret 

• Ikke rigtig noget for mig. 

• Nej 

• Nej 

• Nej 

• Forsøge at lette tilgang til den praktiske 
del af det at være jæger; som ny-jæger at 
kunne komme ud på jagt i naturen og få de 
oplevelser mange søger. 
Mentor ordning fx. hvor hver ny-jæger 
tilknyttes en erfaren jæger som man kan 
bruge for tips, tricks og praktisk indføring i 
jagten og alt det omkring den også det 
sociale aspekt. 

• Hygiejne og anatomi mm. Det er der 
allerede kurser for. 

• Har ingen specifikke ønsker. 

• Mere om netværk og interesser på tværs 
synliggøres yderligere 

• Et kursus i demokratiets veje, kunne være 
på sin plads 

• Kursuser i formidling af jagten 

• Nej 

• Ikke umiddelbart - feltet er godt dækket 
ind. 
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• Åbne skyde faciliteter således at der kan 
trænes løbende 

• Teoretiske kurser med praktisk 
jagtudøvelse. 
F.eks. jagt på agerhøns. 

• udbud OK men ønsker at de bliver afholdt 
andre steder end i Jylland 

• Nil 

• Ved faktisk ikke hvor man ser kursus'er  
henne 

• Bare flere kurser instruktør af forskellig art 

• Nej 

• Nej, jeg er "passiv" jæger 

• Nej 

• Højere faglige krav til undervisere og 
deltagere. 

• Skydetræning for begyndere 
Naturvenlig revirpleje 

• Jeg føler mig dækket godt ind 

• Tror vi er dækket rimelig godt dækket ind 

• Blot at de lå på Sjælland en gang i mellem 

• Nej 

• Revirpleje 

• Begynder skydekurser, evt. med tilretning 
af gevær. 

• Genladning 
Pleje af våben 

• Lokal kurser 

• Nej 

• Riffelskydeskole, haglskydeskole, 
vildthåndtering når det skal klargøres til 
køkkenet 

• Ved ikke 

• Ingen 

• Nej 

• Kursus/Information i at forbedre sine egne 
muligheder for at komme på jagt. (Hvis 
man ikke kender nogen med egen jagt) 

• Netop når der udbydes uddannelser, vil det 
være fint at der var flere pladser. 
Flere gange har jeg oplevet at kurser hurtig 
var booket.  
Det skal også indpasses med arbejde. 

• Nej 

• Forvaltning af hjortevildt 
Forvaltning af jagtrevir til bedre vildt 

• Nej 

• Ikke til mig! 
 
Men til ledende personer, så de er bedre 
klædt på til at udføre deres job bla. 
Vildtforvaltningplaner, politiske arbejde, 
nytænkning og ikke en forældet måde at 
tænke på......... tavsheden kan være 
larmende 

• Jagthornsblæsning, lederkurser 

• ? 

• Nej 

• Nej 

• Flere kurser i de forskellige jagthornet og 
kompetencer 

• Intet at tilføje 

• Næææ 

• Jeg savner riffelkurser for skytter, der har 
bestået riffelprøven. Desuden kurser i 
flugtskydning i forhold til tilpasning osv og 
teori herom. Desuden flere kurser om 
beækning og tilberedning af vildt osv. 

• Iab 

• Nej 

• Alle ,som er vigtigt for En jæger ,natur 

• Ved ikke 

• Jagtfaglige kurser samt efteruddannelse af 
instruktøruddabnelse 

• Mere natur pleje 

• Flere skydekurser både hagl og riffel 

• Nej 

• Ingen nye pt. 

• Praktisk Riffelskydnings 
trænning/undervisning vedr. både stående 
og løbende vildt. Under mellem lange og 
lange forhold. 
Praktisk kursus i fremstilling af duck tubes 
and forbedring af forhold for ænder. 

• Nej 

• nej 

• Nej 

• For mit eget vedkommende 
- Hvalpe-/ hundetræning 
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- Haglskydning 
- Jagthorn 
Endvidere kunne et strandjagtskursus med 
teori både i forhold til vildtkending i 
mørket og brug af lokke fugle være fedt. 

• Lederuddannelse (mere promoveret så man 
ved de findes). og generel mere 
promovering af jeres uddannelser, da I jo 
faktisk har mange gode uddannelser. 

• Nej, jeg synes udbuddet er ganske 
omfangsrigt allerede. Deltager ikke i 
kurser/uddannelse, da jeg pt. ikke har 
mulighed for at gå på jagt. 

• Mere jagtsti 

• Regulering af forskellige vildtarter 

• det har jeg ikke overvejet PT 

• Måske senere i livet 

• Synes i er godt dækket ind 

• Ikke umiddelbart - jeg har bare selv været 
for dårlig til at udnytte udvalget. 

• Mere skydetræning 

• Nej 

• Hygiejne (vildthåndtering) 
Hundetræning 

• Foredrag - online-foredrag og temadage for 
fx nyjægere (ikke alle har fået alle jagtens 
aspekter ind fra barnsben) jagtetik, 
kvindelige jægere, vildtsygdomme, 
slagtekursus for dummies, behandling af 
skind og trofæer, følg en konservators 
arbejde, børn og jagt (hvordan gør man, 
hvilke erfaringer er der, gode råd), jagt i 
udlandet, jagtformer fx strandjagt og 
parforcejagt (jagtens historie),  
Jagtgudstjenester - hvor sejt kunne det 
ikke være hvis vi fik en jagtgudstjeneste på 
tv? 

• Noget mere inden for Flugtskydnings 

• Mere vildtkendskab 

• En lille jæger med et mindre area. Skal ha 
hjælp 

• Nej 

• Flere reguleringskurser 

• Ja, jagt relateret 

• Har svært ved at finde de forskellige kursur 
derinde. Har nu heller ikke kigget nok, men 
det er helt sikkert noget jeg vil kigge mere 
på!  

 
Kursus i gammeldags jagt med opsporing 
uden hund, kunne være fedt. ellers så har 
jeg ikke nogle vilde ideer?. 

• nej 

• Vedligeholdelseskurser for de gamle 
instruktører. 

• Nej 

• Nej 

• Flere skydekurser 
Bedre skytteinstruktør uddannelse (hvis DJ 
stadig har den opgave) 
Adgang til online via DJ's ellers elendige 
app 

• Pli og regel læsning til bestyrelser 

• Nej 

• Nej 

• udskæring af vild, langdistace skydning 

• Nej 

• vildtpleje / skovdyrkning  
men i Nordsjælland 

• Jeg skal have sat mig bedre ind i hvad der 
er. 

• Har efterlyst regulerings- og kald kurser i 
Asminerød Grønholt jagtforening 

• Mere tilgængelige - flere kurser på sjælland 

• Nej 

• nej 

• Forskellige kurser i jagtformer 

• Nej jeg kigger ved DLS hvor jeg også er 
medlem 

• Nej, jeg finder det på lokale skydebaner. 

• Nej 

• ? 

• Jagt teknisk kursus, våben teknisk kursus, 
jagt historisk kursus 

• nej, ikke rigtigt. 

• Jeg er meget tilfreds hvad der udbydes. Jeg 
gad godt godt at det blev lavet som 
begivenheder pp Facebook da jeg ikke så 
tit er på medlemsnettet. 

• - Styring af Lokal Hjemmeside 
- Bestyrelsesarbejdet 
- Inspiration til det lokale arbejde 
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• Mere teknisk indhold på det skydetekniske 
område. 

• buejagt kurser  
bueskydnings kurser 
instruktør kurser bue 
ungdoms undervisnings kurser 

• nej 

• Ny jæger jagter, hvor man kommer med 
som føl 

• Reguleringskurser som aktuelt vedrørende 
mårhund 
Vildtpleje (bredt) 

• Flere genladning kurser 

• Nej 

• Nej ikke umiddelbart endnu 

• Nyjægere delen kunne samles op med 
kurser som var specifikke til dem. 
Netværket er nyjægere kunne betydelig 
gøres bedre 

• Ku godt tænke mig nogle flere lokale 
arrangementer, hvor vi i fællesskab kan 
lave pølser, postejer, ryge kød og lignende 
processer, som man ikke bare lige kan lave 
hjemme i sit køkken 

• Dansker på jagt i Sverige, Skydning og 
indskydning af kombinationsvåben. 

• Vil undersøge udbudet nærmere 

• Der virker til at være et fornuftigt udbud af 
kurser, jeg har ikke haft tid til at prøve 
dem. 
 
Men skydning og vildtkendskab samt 
vildthygiejne og tilberedning af vildt synes 
jeg er vigtigt. 

• Udviddet riffelinstruktion, genladning af 
ammunition, håndtering af nedlagt vildt 
"slagter-håndværk" 

• Jeg syntes umiddelbart at de dækker 

• Brækning af vildtet. Alle slags. Lige fra 
fugle til hjort 

• Nej 

• Udsætning, vildt forvaltning, ansvarlig 
afskydning 

• Vildkending/forvaltning (trækfugle specielt 
og andet “ikke udsatte til formålet” 
vildtarter). Nb. Ikke et ondt ord om 
fasanskydning herfra, jeg mener de 

opfylder en meget stor og vigtig opgave i 
forhold til jagtpresset på det vilde vildt. 

• Lav nogle Jagt roadshows med 
præsentation af nyheder, trends, 
vildttilberedning (alá Weber) og dialog 
forum med medlemmer. Samspil med 
Lystfisker forbund. 

• Hav og strandjagt 

• Kurser i hvordan vi bedst kan sørge for at 
der er områder med vilde blomster sådan 
at der er føde til det flyvende vildt. 

• Nej, ikke nogen der ikke er der. 

• Nej 

• Hundetræning 

• Nej 

• nej 

• Nej ikke umiddelbart - 

• Evt. et kursus i bjergjagt med tilhørende 
relevant skydetræning afsluttende med 
bjergjagtmulighed - gerne i udlandet. 
 
kurser omkring for-og ulemper ved de 
forskellige calibre -anvendelsesmuligheder 

• Ikke umiddelbart, der er alt hvad der skal 
være. 

• Ingen 

• Efteruddannelse til riffelinstruktør og 
flugtskydningsinstruktør. Fx en overbygning 
om at rette skytters fejl 

• Buejagt 

• Nej 

• Flere Kurser for unge ikke jægere 

• Har en interesse i kurser hvor man lære 
omkring etablering af vildtremisser og 
beplantninger samt lovgivning omkring hvad 
man må - 

• Nej 

• Brækning, hygiejne, udskæring. 
Forbedring og vedligehold af jagtteritorier 

• Vildtpleje og naturgenskabelse. Både til 
glæde for vildtet og jægeren og dets 
familie.  
 
Det vil sige kursus i det udvidede 
økosystem, som indebærer planter og 
insekter som ellers ikke altid er jægerens 
interesse. Den bredere vifte af 



223 
 

artskendskab kan i samspil med målrettet 
uddannelse klæde jægeren på til at 
arbejde målrettet mod bedre og mere 
natur. 

• Nej 

• Mårhunde 

• Lang distance skydning og balastik 

• Der burde være flere fysiske kurser på 
Sjælland, uden at man på forhånd skal 
finde X antal deltagere. 

• Gåsejagt, andejagt, nyjægerkursus/råd i 
forhold til grej, jagtmuligheder og våben 

• ikke rigtig, men mit manglende 
engagement skyldes primært manglende 
tid.  
Jeg synes stadig det er et vigtigt tilbud 

• Nej 

• Ikke umiddelbart 

• nej 

• Opførsel på nettet. Tal ordentligt 

• Ikke ud over hvad der findes i dag. 

• Skydetræning og vejledning 
Hunde træning og råd & vejledning til 
hundens adfærd 

• Skal igang med skydeprøver så det kan jeg 
ikke udtale mig om endnu 

• ? 

• Noget mere nytænkende 
Revir pleje 

• Jeg vil gerne på hygiejne og vildt 
behandling  
Skal bare ta mig sammen...  
 
Kunne godt bruge kursus.. 
Kasserer job.. 
Ledelse...  
Formand i en bestyrelse...  
Hvad er en god bestyrelse... 

• Kurser til nybegyndere, og bedre 
inddragelse af nye jægere 

• How the danish DJ works in english, Any 
kind of introduction would be nice as it 
looks to me, after the tests nobody cares of 
us and I have no possibility where to get 
any experience as I do not know any 
hunters here 

• Ikke lige pt. 

• Ikke pt. 

• nej 

• Ikke lige på stående fod 

• dem der allerede er tilgængelig, er sådan 
set fine nok, jeg har bare ikke haft 
muligheden endnu, men det kommer jeg 
nok efter 

• Nej 

• Nej 

• jeg får mine kurser hos FADB da jeg er 
buejæger 

• Kurser der er målrettet den almindelige 
jæger.  
Feks. flugtskydnings kurser - kurser til 
vedligeholdelse af jagtlovens indhold m 
fornyelser. 
Sikkerheds kursus til alle jægere - burde 
være obligatorisk inden for foreningerne. 
Adfærds kursus - med det formål at lære 
gamle forstokkede jægere at gebærde sig i 
den nye fremtid, med mange nye brugere 
af vores fælles natur. 

• Nej 

• Jeg mener, at det kunne være mere 
tydeligt på hjemmeside eller sociale medier 
at der i det hele taget er kurser. 

• Træning af kald, jagt etik, hundetræning 
(mangler selv hunden) 

• Udsætningskursus 

• Kurser med jagthunde, skydekurser. Som er 
til at komme til 

• Revirpleje inkl. hvordan man men få 
ressourcer og i samarbejde med losejeren 
kan styrke naturen og jagten 

• nej 

• Jeg syntes at DJ har et godt udvalg men 
måske lidt flere tilbud lokalt i foreningerne 

• nej 

• Nej 

• Kurser der er målrettet bue jæger.  
Kurser der har fokus på opsporing div. Dyr 

• Kurser med professionelle skyde 
instruktører, så man bliver en bedre skytte 

• nej 

• Nej 
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• Udsætning fasaner 
Skydeskoler 

• Brække og partere dyr 

• Gør MERE for at fastholde og hjælpe nye 
jægere 

• Måske kunne kurser om vildtets levevis 
biologi mm være af interesse. Hvad hvis 
man f eks inviterede DOF til at fortælle om 
eksempelvis gæssenes levevis mm. Jeg tror 
at man med en sådan tilgang vil kunne opnå 
en større gensidig respekt og samtidig have 
mulighed for at skabe netværk på tværs. 
Ud over det mener jeg at alle former for 
hygiejne kurser er vigtige at fastholde og 
tilbyde. 

• Skovpleje 

• Regulering af invasive arter. 
Hygiejne kursus og lignende. 

• Kurser skal kunne hvile 100% økonomisk i 
sig selv via deltagergebyr 

• Ikke umiddelbart. 

• Hmm, det er svært at skelne DJ's opgaver 
fra jagtforeningernes. 

• Nej 

• Skal først nu til at se hvad i tilbyder.. 

• Nej 

• Håndtering af nedlagt klovbærende vildt 
(fra brækning af dyret til fyldte 
fryseposer). 

• Jeg går på skydebanen  
Det er nok til mig 

• Vildt forståelse/kendskab 

• Ved ikke 

• Måske mere ny jæger arrangementer, som 
ikke er fællesjagt 

• Skydebanetimer, så det er nemmere at gå 
fra bestået jagttegn, til bestået haglprøve 

• Ser gerne, at det bliver muligt at kunne 
blive genladningsinstruktør, så man via 
jagtforeningen kan afholde 
genladningskurser. 

• Nej 

• Flere hundekurser 

• Mårhundkurser 

• Både kurserne til flugtskydningsinstruktør 
og riffelinstruktør indeholder 

grundlæggende teoretisk viden om hvordan 
man skyder ordentligt med de pågældende 
våben. Det burde være muligt at lave den 
slags kurser til ikke-instruktørere. 
 
Her tænker jeg f.eks. på ballistik kurset til 
riffelinstruktørere, og teorien omkring 
haglbøsser, skuldring osv. fra 
flugtskydningsinstruktørkurset. 

• At alle får mulighed for at deltage 

• der er godt udvalg nu 

• Nej ikke lige nu 

• Regulering 

• Jeg har det ønske at I gær noget seriøst for 
at øge jeres synlighed! 

• Instruktør flugtskydning 
Instruktør riffel 
Leder uddannelsen 

• Flere hunde kurser 

• Mere riffelskydning, hvor det IKKE er 
konkurence 

• Jagthorn - kurser 

• nej 

• Madkurser, der er vigtigt at skabe 
interessen for at spise det man skyder så 
man ikke kun går op i horn og hvor meget 
man kan skyde på en dag. Det kunne måske 
også skabe lysten til at skyde flere hundyr 

• syntes det hele pt har et passende udbud 

• Vildt og natur 

• Nej 

• Ingen 

• Flere genladningskurser, hvorunder 
eventuelt medtages sortkrudt, så man som 
kursist ikke er ringere stillet ift. genladning 
end DSU's kursister 

• Nej 

• Mere omkring  mårhunde regulering,  og 
nevoet skal væsentlige op ikke som de 
sidste online kursus som er overfladisk og 
spild af tid. 

• Drevjagtskytte kursus 

• nej 

• nej 

• Håndtering af vildt i forhold til brækning og 
partering. 
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• Nej 

• Biologi - Jeg syntes altid det er spændende 
at lære mere om de vildtarter som vi jager. 
Jeg vil gerne købe undervisning af fagfolk 
(således at selvudnævnte eksperters 
minimeres). 
 
Første hjælp, hjerte- lungeredning til 
jægere. 
 
"Bestyrelsens arbejde", "Den gode 
generalforsamling", "ledelse af frivillige" i 
foreningerne, herunder dirigentuddannelse 

• Nej 

• Ja men er tilfreds med de der er. Men vil til 
at deltage i kurser i den nærmeste fremtid 

• Jeg vidste ikke engang der bliver holdt 
kurser i div. Ting 

• Jeg er ligeglad ud snart udmeldt 

• mere online,  flere korte kurser for helt nye 
jægere, kunne feks. være 2 timer online 
"sådan kender du forskel på de forskellige 
rådyr", "Sådan vedligeholder du dit 
haglgevær" etc. 

• Nej 

• Jagt hunde kurser og prøver for hunde uden 
stamtavle 

• Nej ikke umiddelbart 

• Måske noget i forhold til efterbehandling af 
skudt vildt 

• Nej ikke lige nu, synes i har et stort og 
relevant udvalg 

• ingen 

• Har ikke brugt så meget tid på at undersøge 
muligheder. 

• Nej 

• Jeg kigger personligt mere i retningen af 
Skytteunionens flugtningstekniske kurser til 
sporting, jagtbane osv. Jeg har i tillæg 
været særlig glad for JÆGER's artikelserie 
om skydeskolen - som man efter min 
mening kunne gøre meget mere ud af. 

• Jeg synes udvalget er stort og godt, men 
mængden af vigtige kurser kan godt være 
større. 

• Jeg var ikke bekendt med, at DJ tilbyder 
kurser. Jeg vil dog ønske, at dygtiggøre mig 
i jagt teknik, større natur viden, større 
dyrkendskab, viden og naturpleje m.m. 

Jeg vil ønske, at jagtbladet mere beretter 
om overståede end de "romantiske" 
beretninger fra jagt oplevelser. 
 
Det skal dog siges, at jeg vil klart ønske, at 
et kursus om jagt m.m vil foregår i 
bevægelse, i naturen og hand on. 

• Nej 

• Kurser til børn og unge, der kan sprede 
kendskabet til og forståelsen for jagten 

• Ikke på stående fod 

• Mener at udbuddet opfylder mine krav 

• Nej. 

• mere webinar og aktivitet for hurtigt at 
kunne byde ind på indsats for mårhund 
bekæmpelse 
organiser det, nogen fordrer, og tager sig af 
kamera og andet 
andre kan byde ind med at tage 
nattevagten 

• land distance skydning - felt skydning 

• Nej 

• De skal ligge mere spredt udover landet., 
så riffel instruktør ikke kun er i kbh og 
Brønderslev 

• Skydekurser - også fro at fremme træning 

• Kurser der er pinpointet medlemmer uden 
tilknytning til en jagt forening. 

• Nej 

• Undersøge kompetencer hos medlemmer 
med henblik på at nyttiggøre dem i 
foreningen 

• Nej 

• Hygiejne kursus 
For salg sf pølser og de verse på 
skydebanerne 

• Nej 

• Jeg er aktiv mårhundereguleringsjæger og 
syntes det kunne være fedt med et DJ 
kursus, hvor man mødes ved allerede 
anlagte pladser og ser, hvad andre har 
gjort. 

• Nej 

• Lokale skoler for flugtskydning 

• ingen forslag 

• Jeg er i tvivl om mulighederne - men det er 
nok også min egen skyld. 
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• ? 

• N/A 

• nej 

• Videreuddannelse af jagthundeinstruktør 

• Ikke umidelbart 

• Nej 

• Nyjægerkurser 

• Nej ikke P.T 

• Revirpleje 
Den bæredygtige bestand 

• ikke for indeværende. 

• Er kursus for jægere som gerne vil se 
hvilken veje de kan gå kursus mæssigt. 

• er ikke rigtig kommet i gang endnu. Relativ 
ny som jæger og har begrænset tid pt. 

• ikke på nuværende tidspunkt 

• Man kunne evt. strukturere et forløb for 
nyjægere. 

• Kurser til nyjægere, og 
genopfriskningskurser for dem der har 
været jægere i et par år, men måske ikke 
selv har haft det holdt ved lige så meget 
som man gerne ville. 

• nej 

• Kurser for nye jægere 

• Misforstår måske spørgsmålet lidt. 
Jeg træner meget på lerdue banen og 
riffelbanen for at holde mine 
skydefærdigheder ved lige og blive bedre, 
så gode aftaler/priser med skydebaner ville 
være lækkert. 
Har som sagt kun haft jagttegn i små 3 år, 
har været på over 50 jagter og kors hvor er 
der mange som skyder dårligt :-) 

• Qua min midlertidige udlands-bopæl har 
jeg begrænset kendskab til og brug af 
uddannelser og kurser. 

• Vildtgåndtering, strejfning og 
vildtsygdomme mm 

• Det er ikke særlig aktuelt på det tyndt 
befolkede Lolland 

• X 

• Flere kurser i regulering ( regulerings 
jæger) 

• Nej, ikke udover de kurser der er der i dag. 

• Nej 

• Overlevelses weekend kursus i naturen. 
Haglskyde instruktør.  
Riffel instruktør. 

• Nej jeg syntes DJ tilbyder mange gode 
kurser. Overvejer selv at tage et kursus som 
haglinstruktør. 

• Skydekursus Og vildt pleje 

• Flygtskydningskurser og riffel 
Hundetræning 

• Sejl sikkert  
 
Våben håndtering 

• Gerne flere i praktisk jagt. Eks. det kursus i 
gåsejagt I holder, den type af kursus må 
der gerne komme flere af. 

• Skyde instruktør 

• Natur og vildtpleje. 

• Der var for lidt fokus på riflen og for meget 
på haglgevær da jeg tog jagttegn, ja ved 
der blevet ændret på det siden , men hvad 
jeg forstår er der focus på skydebanen, det 
er på reviret det bliver farligt 

• Kurser i skydning og praktisk jagt 

• Flere nyjægerjagter og fællesjagter for 
øvrige medlemmer i hele Danmark 

• Nej 

• Intet at brmærke 

• I mit optik kunne jeg godt tænke mig at 
kurser blev afholdt i de enkelte 
jagtforeninger. Det kunne spare megen 
kørsel. Derudover mener jeg at priserne for 
deltagelse i de forskellige kurser er 
forholdsvis høje. 

• Ved ikke 

• Udbredelse af pramjagten 

• Jagtskydning under realistiske forhold, som 
der f.eks. udbydes i Sverige 

• ? 

• Flugtskydning instruktør og genmadnings 
kursus  
Generel undervisning i forskellig jagt 

• ? 

• Ved ikke hvilke der er 

• er det et noget som DJ skal ? 
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• Måske bedre synlighed om muligheder for 
kursus 

• Nej 

• Grund kurser i: 
Kragejagt 
Gåsejagt 
Mårhunde regulering. 
 
Måske en mentor-(mesterlære) ordning, det 
er meget svært som nyjæger uden jægere i 
familien, at finde en “læremester” som kan 
og vil dele viden og revir for at oplære en 
ny. Der er så mange spændende former for 
jagt ANDET end fasaner og hjortevildt.. 
kragejagt, duejagt, mågejagt, havjagt, 
råge og mårhunde regulering. 

• Mere til nyjæger 

• nej 

• Nej, ikke endnu, da jeg stadig er nyjæger. 
Måske på sigt. 

• Skydekurser, jagtundervisning (alle 
former), forlægning, partering, og 
madlavning (opskrifter) 

• For mig som jæger, så er bevaring af natur 
og vildt mere vigtigt end selve jagten. Jeg 
kunne godt tænke, at der kom flere kurser 
i:  
- Naturbevaring 
- Fodring af arter 
- Gøre naturen mere vildt venligt. 

• Opsamling på jagttegnsaspiranter som ikke 
er kommet helt igennem prøverne - i kraft 
af alle begrænsningerne vedr Covid-19 

• Skal vist mere have fat i min forening. 

• Hjælp til at blive en bedre jæger 

• Skyde kurser med Hagl og Riffel 

• Samspils dage på kryds i foreningerne 

• Jagt erfaring sammen med erfaren jæger 
 
Støtte til nye som “brænder “ efter viden 
og netværk 

• Kurser for flugtskytter 

• Der er et godt udbud som det er. Der kunne 
måske være flere helt lokale. 

• Nej ikke for tiden men mener jeres adgangs 
krav til nogle kurser er lidt for meget 

• Jeg får ikke tilbudt kurser, og de der 
tilbydes er i Jylland 

• Ja! Hurtig kurser for den erfarne jæger i 
flugtskydnings færdigheder. 

• Kuser i afstandsbedømmelse og skydning 
med hensyn til specielt sideduer, der er og 
bliver, trods træning, et  problem for mig 
og andre på skydebanen, når "fuglen" 
kommer fra siden. En kursusdag med dygtig 
instruktør. Hvad siger I til det? Jeg vil gerne 
have et svar fra jægerforbundet, når I har 
tænkt det igennem. 
Venlig hilsen 
Th. Sparre, Stoholm Jagtforening. 
thorben.sparre@outlook.dk 

• Mere og bedre orientering om skydning, 
med både riffel og hagl der er stor 
opmærksomhed omkring træning til hagl 
gevær, men føler selv, at det har været 
svært at finde kurser omkring jagt riffel og 
brug af optiske sigtemidler. 

• Nej 

• I tilbyder kurser, det har bare ikke passet 
ind i mit program pt. Så jeg forventer at 
deltage 

• Nej 

• Naturpleje og vildtforvaltning som 
webinarer. 

• Nej 

• nej 

• Flugtskydning efter lerduer og 
riffelskydning 

• Mere om optimering af remis mm 

• Overskuelige kurser til nyjægere eller 
måske “tests” man kan tage på nettet for 
at holde ens vildtkending ved lige. 

• Synes der er mange bud på kursus, så ikke 
noget specielt ønske 

• Syntes godt DJ kan gøre mere for 
buejægere. 

• Ikke specielt. 

• Kursus i at kunne formidle natur og jagt til 
børn og unge 

• Ikke på nuværende 

• nej 

• Sikkerhed som burde være obligatorisk for 
jægere, som ikke har fået den 
undervisning, som nye jægere har. 
Håndtering af nedlagt vildt. 

• Billig flugtskydning for nyuddannet jæger 
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• Bekæmpelse af mårhund i Sønderjylland . 

• Flere frivillige jagtprøver for aspiranter 

• Online kurser indenfor alt. 

• Haglskydning på Sjælland 
Forberedende kurser til Riffelprøve og 
haglprøve 

• Jeg kunne godt tænke mig at der er hunde 
træning om efteråret i flere jagtforeninger 

• Større fokus på Buejægerne 
 
Mere seriøse/ fremme buejæger lokal 
foreninger 

• Ingen interesse 

• Rådgivning til lodsejere om mårhunde 
regulering 

• ikke pt. 

• Jagtkursus for kvinder 

• Strandjagt 

• nej, jeg tænker de bliver udbudt, jeg har 
bare ikke haft tid til endnu 

• Har ikke overblik over hvad I udbyder. Men 
håndtering af vildtet efter det er forendt 
men henblik på mad. 

• Mere viden om vildtet, for at blive en bedre 
jæger 

• Nej 

• Nej. Ikke for midt vedkommende. Jeg har 
stort netværk som jeg kan trække på. 

• Ja, flere kurser i ballistik i praksis. Dette 
eventuelt kombineret med kurser i 
genladning af riffelammunition. 

• naturpleje 

• Jeg vil gerne på et tidspunkt være 
flugtskydningsinstruktør 

• jagtetik 
vildtpleje 
 - vigtigt et de er mulige som webinar 

• *Jagttraditioner, og da især jagtsproget 
*Mere jagtrelateret skydetræning og 
konkurrence med jagtriffel (skydning fra 
tårn på bane på tid). 

• Mere information til buejægere og flere 
tider til buejæger jagtprøver. 
 
Biotop kurser. 

• Ikke pt 

• Nej, jeg er nyjæger og suger til mig. 
Er interesseret i kurser og fællesjagter. 

• Jeg tror mange nyjægere kan relatere til at 
vi ikke har noget jagt selv. Med det i 
tankerne mener jeg der bør være flere 
kurser i den friejagt på fiskeriterritoriet, 
eftersom det er noget der ikke er helt 
ufarligt, så derfor er det en god ting at 
have mulighed for at kunne komme afsted 
med en guide, der kan hjælpe en igang. 
Jeg tror tilbud om at låne pramme gennem 
DJ til sådane kurser ville være en god måde 
at få nyejægere mere afsted og nyde vores 
dejlige natur. Dermed ikke sagt dette ikke 
forekommer, men jeg har ikke stødt på 
det, enten er det mig der ikke har ledt, 
eller så bør der laves mere reklame for 
disse muligheder. 

• ny jæger kurser - hvor man efter de første 
jagter, eller måske inden kan få spurgt om 
de "dumme" spørgsmål der kan være pinlige 
at spørge erfarne jægere om.  
hvad gør jeg hvis... 

• Pas 

• I skal starte med at udsende nogle 
indbydelser til kurser både på landsplan 
men også lokalt 

• Ved lkke 

• Moderniser jeres kurser så de er 
tidsvarende. Virker som at I gik i stå engang 
i 80'erne. 

• Ved ikke - Brækning af dyr evt. 

• Nej 

• Ved ikke jeg er ny jæger og har ikke dette 
overblik endnu 
Jeg har været på nyjægerjagt hvilket var 
utroligt lærerig -måske flere af samme 
slags ! 

• Mere hundetræning 

• Har bare ikke deltaget i nogen så, har ikke 
rigtig nogen holdning 

• Generelle kurser for nye jægere. 

• nej 

• Ingen ideer sådan lige på stående fod. 

• Ja 

• Jeg er nyjæger, så basale ting. 

• .... 

• Ved ikke pt 
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• Nej 

• Nej 

• Nej 

• jagtrelateret riffelskydning 

• Flere kurser på Sjælland. Måske kræver det 
mindre hold. Men jeg har lidt en 
deludfordringer med at finde plads på 
kurser, jeg gerne vil deltage i. Jeg bor i 
Kbh. 

• hundetræning 

• Ikke pt. 

• Riffeljagt - kursus som ikke er i 
lokalområdet 

• ja hvordan man kommer kommer en 
sammen spist forening til livs 

• Ikke relevant 

• Bed ikke 

• Hygiejne efter skudet.  
Slagtning.  
Uddane nye jager i jagt pli og hold fingeren 
fra knappen og skyd ikke på alt. 

• Alt skal være gratis ellers er det ikke noget 
i som sådan tilbyder men bare en ydelse 
jeg kan købe gratis genladnings kursus til 
alle der er medlem 

• Skydeteknik, vildtpleje. 

• Nej 

• Regulering 

• Jeg har ingen idé om et kursus, der skal 
gøre mig til en bedre jæger? 
Flere initiativer for buejægere, men det 
kører jo sit eget løb. Det har DJ holdt sig 
ude af. 
F.eks. hvis jeg skal plante et større område 
til, ville jeg tage kontakt til en 
vildtkonsulent, og drøfte det med andre 
der har været i samme situation. Sådan vil 
jeg nok også gøre hvis jeg kommer på andre 
ting. 

• Ja. Revirpleje, vedligeholde og udvikling. 
Men lokalt så det bliver udbredt på 
landsplan 

• Spørgsmålene er misvisende. Jeg kan godt 
dygtiggøre mig som jæger, uden at det sker 
gennem et kursus 

• Jeg søger ikke kurser/uddannelse i forhold 
til jagt på nuværende tidspunkt. 

• Man bør sætte prisen ned på jagt på 
statens arealer og så holde flere jagter og 
har man været med en gang kan man først 
komme med igen efter nogle år eller hvis 
der mangler jægere 
Venlig hilsen Jørgen Søgaard Vostrup Tarm 

• Tysk skydebevs 

• Nej 

• Mere om gåse og mårhund jagt 

• Frem for et decideret uddannelseskursus, 
kunne jeg godt finde på at tilmelde mig et 
mere praktisk orienteret kursus, fx i 
strandjagt, havjagt, gåsejagt, osv. Det 
skulle indeholde et eller flere 
undervisningselementer og så en halv dags 
jagt. 

• Hunde instruktør kurser på lokal plan 

• ikke rigtigt 

• Hundetræning 
Skydning 
Vildtpleje  
Samarbejde imellem jægere og 
lodsejere/udlejere 

• Ikke for mit vedkommende - men håber at 
mange gør brug af det! 

• bedre udanelse af unge 

• Forsvarlig fodring af vildt og overholdelse 
af regler 

• Pas 

• I har et fint program der dækker 

• Et kursus i at ramme, og helst jer selv 

• - Forstå at se og spore vildtet i terrainet 

• riffel instruktør 

• Slik som det er. 

• Jagt prøver 

• Nej 

• Flere hagl instruktør udannelser 

• Flere lovpligtige undervisninger og 
aflægning af prøver 

• Ikke på stående fod 

• Jeg er tidligere instruktør i jagthorn (stod 
for det første kurs i Danmark), 
rifleinstruktør og undervist i jagttegnskurs. 
I 1993 flyttede jeg til Norge og fortsatte 
der :-). 
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• Nej, kun lokalt i jagtforening. 

• hunde traening 

• Pürch træning for nyjægere og jægere 
generelt 

• Mere uddannelse og kurser af en hver form. 
I særdeleshed foreningsdrift 

• gør mere for nyjægerne 

• Ikke på nuværende tidspunkt 

• vildtpleje, pleje/drift af jagtareal, bedre 
biotoper, håndtering af nedlagt vildt, 
gåsejagt, mere forskellig skydning - 
løbende vildt osv, 

• Lidt blandet  
Vedligeholdt jagt 
Planter og dyr  
Klima 

• Nyjæger kurser. Vildtbehandling efter 
skuddet. 

• Nej 

• bla. hunde trænings kursus 

• Jeg er nyjæger og vil holde øje med hvilke 
kursustilbud der er på hjemmesiden. Så jeg 
kan blive dygtigere. 

• Af gode grunde jvf. forrige spørgsmål har 
jeg kun få input. Arbejder til daglig 
professionelt med Land- og Skovbrug. 
 
Tænker vi har en stor opgave i at få alle 
jægere til at forstå nødvendigheden af at 
overholde alle lovgivningskrav, 
indberetningsforpligtelser osv. 

• Nej - fasthold uddannelser om 
våbenbetjening og instruktørvirke. Udbyg 
eventuelt disse efter behov. 

• Kurser om jagt etik og sikkerhed 

• Strandjagt. 

• Måske noget som henvender sig til nyjæger 
så de får et fornuftigt forehold til det at 
drive jagt 

• - 

• Nej. 

• Pas 

• Nej 

• noget med bitop plje  
vildt forvaldint 

• Kurser der henvender sig til jægere der har 
mange års erfaring og som ikke skal lære 
det hele fra bunden. men som vil kunne 
drage fordel af kurser der går mere ind i 
Arial og vildt pleje. Det er tit også os der 
sider i spidsen af jagtkonsortierne 

• Mere inden for jagthunde området og den 
positive indlæring fremfor den konsekvens 
indlæringsmetode 

• Det har jeg ikke tænkt nærmere over 

• Flere kurser i regulering af skadevoldende 
vildt 

• Genopfriskningskursus på jagttegn / -prøve 

• evt noget mere med natur/vildt pleje 

• Nej 

• - 

• Ved det ikke 

• Ja, f. Eks vildmarkskursus 

• Uddanne lobbyister som varetager de 
Danske jæger og dermed også vildtet.  
Vildtbetjente som holder øje med 
ulovligheder , twistet , lokal fredning. 

• Kurser i åbenhed og sammenhold 

• nej. 

• Nej 

• Genladning. 
Naturgenopretning, det tilgodeser 
markvildt; dette også evt.  i relation til/ i 
samarbejde med andre interessenter end 
jægere 

• ???? 

• Det kunne faktisk være fint med nogle 
årlige webinarer (eller lokal 
foreningsarrangement) omkring denne 
jagtsæsons gældende lovgivning - er der 
sket ændringer? Vildt og Jagttider? med 
mulighed for at stille spørgmål. 

• nej 

• Ja i kunne have ladet hver med at tabe 
vildtforvalter uddannelse så vi slipper for at 
komme på eldrupgård ! Synes det er 
sørgeligt i har tabt en masse relevante 
uddannelser på den konto! 

• Mårhunderegulering. 
Hundetræning, de frivillige metoder som 
beskrevet i artiklerne i Jæger hen over 
sommeren 
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• Der er allerede mange 

• Strandjagtskurser 

• som en relativ ny jæger er det svært at 
ønske kurser og uddannelse når jeg ikke 
med sikkerhed ved i hvilken retning jeg 
ønsker at gå :) 

• Jeg skal først sætte mig ind i hvad der er, 
det har jeg ikke nået endnu, er lige blevet 
medlem. 

• Jeg vil undersøge muligheder i mit lokal 
område - men har ikke set/hørt om nogle 
relevante kuruser. 

• Nej 

• At der er flere kurser på bornholm 

• Syntes altid det er relevant at kunne 
dygtiggøre sig og har da også et ønske om 
at kunne gøre det i fremtiden. 
Specielt kurser i vildforvaltning og hvad god 
jagt er, syntes jeg er vigtig. 
Vi kan alle forbedre os og tage mere 
hensyn, både til naturen og dyrene. 

• Nej 

• Ja i madlavning ! Skinning og partering af 
vildt! Jeg står gerne til rådighed, med at 
hjælpe med at arrangere og afholde. Jeg er 
nyjæger, men har en del indslag om emnet 
i min madgruppe. Alle os der går på jagt 
NY- Madopskrifter Jægerkram Avi 

• Nej 

• Kurser indenfor strand og havjagt 

• Fælles møder for at diskutere anders 
oplevelser for eksempel blev der i gr skudt 
her på helgenæs efter lukketid hvad gør 
ander 

• Hundetræning 

• Nej 

• Nej 

• Kunne tænke mig lidt mindre stivhed for os 
der er nået ud på den anden side af 70 da 
vi måske ikke render så stærkt mere. Især 
mellem såterne og på skydebanen. 

• Velkomst af aldrende jægere 

• Nej 

• Det nuværende udvalg er fint. 

• Ikke sat mig ind i 

• Jeg interesserer mig meget for den mad, 
man kan tilberede med vildt. Noget som 
jægerkredse desværre ikke har den store 
opmærksomhed. Så jeg kunne godt tænke 
mig et weekendkursus, hvor vi kokkererer 
fra morgen til aften, og hvor vi får ny 
inspiration til anvendelse af vildtet. 

• Nej 

• Er pensionist og har været jagttegnslærer, 
bestyrelsesmedlem, så nu er jeg nyder, 
sådan. 

• Nej 

• Ønsker at dj kommer bedre ud til brugerne 
og får gjort opmærksom på div kurser 
enten via mail eller via app 

• Vedrørende internationalt samarbejde 

• Marktræning med hund 

• Halvauto riffel og generelt en bedre kultur 
angående dette 

• Nej 

• ved ikke 

• Mere hundetræning 

• ikke umiddelbart. 

• ? 

• Genladning samt også forskelligartet 
skydeinstruktion. MEN - der er ALT for 
meget (!) Jylland over DJ's "tilbud". Jeg bor 
i Nordsjælland og der er fine skydebaner i 
Hillerød og i København - jeg må derfor 
bruge eksterne instruktører. Jeg forstår 
ikke hvorfor alle København-erne skal 
tvinges til Jylland - hvorfor sender DJ ikke 
en enkelt instruktør til Sjælland, som kan 
undervise 10-15 på f.eks. KFK el. KSC's 
anlæg? Det kunne også give indtægter til 
DJ.  Jeg/vi har ikke 2x4 timer til ekstra 
transport til hvert kursus oveni, herunder 
de mange ekstra  udgifter. Dette bør helt 
klart ændres i DJ regi. 

• vildtpleje, skydefærdigheder. 

• Nej, fordi jeg har ingen penge til det lige 
nu. Det skal andre i 2021 

• Vildtpleje kurser og biotopplanlægning 

• Hundetræning 

• direkte kursus i skov/ natur og jagt ture så 
man kan lære noget. 

• Hundetræning, klikkertræning, 
seminarer... 
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• Nej 

• nej 

• Skydeuddannelse. Vildt og biotoppleje. 
Formildingsuddannelse 

• Nej. 

• Skydetræning, der er for mange selvlærte 

• Flere kurser for nyuddannede jægere 

• Ved ikke 

• Nej 

• En tilføjelse på jagtegns uddannelsen. Mere 
om hvad der skal gøres efter vildtet er 
nedlagt 

• Botaniske kurser 

• Er kun lige startet som medlem og har 
endnu ikke nået at tilmelde mig noget 
kursus, men det vil jeg i fremtiden. 
 
Synes der er mange gode kurser og 
muligheder så kan ikke sige hvad de rmåtte 
mangle hen ad vejen. 

• Hvordan kan vi hjælpe vores fasaner og 
agerhøns. 

• Instruktørkurser, riffel samt gevær. 

• Det kunne være interessant med udvidede 
genladning skitser og evt 
langdistanceskydning/betjening af ballistisk 
tårn på kikkerter osv.... Altså mere 
dybdegående riffelkurser... 

• . 

• ved ikke 

• Er nyjæger, så svarene kommer nok senere 
i forløbet, men som det ser ud nu, ville det 
være lækkert med kurser i hvordan vildtet 
skal behandles klargøres efter skydning, 
generelt mere hjælp til nye jægere (ved 
der findes nogle kurser omkring det) 

• Na 

• Nej 

• Ja 

• nej 

• ville meget gerne ha nogen flere 
modulkursuser oppe på kalø evt. og 
overvejer og gå igang med uddannelsen 
som riffelinstruktør og snart få mulighed 
for og færdig gøre min frivillig 
lederuddannelse 

• bue 

• Alt godt til nyjægeren 

• Nogle kurser for ikke jægere, for bedre 
jagtforståelse 

• Måske skulle i lige overveje forrige 
spørgemål - er det pr. uge, måned eller 
år??? 

• Nej jeg har for lidt kendskab til 
muligheder. 

• Pt ved jeg ikke hvad det skulle være og jeg 
er ikke bekendt med hvilke muligheder der 
foreligger 

• Bådjagt 

• Vedligeholdelse af våben. 
Håndtering af vildt. 
Nyjæger jagter. 

• Nej 

• Dette ved jeg ikke noget om. 

• Jeg ønsker INFO OM KURSER!!!!! 

• Nej 

• Nyjægerkurser - vildbiologi, kurser om 
brækning af vildt og jagtetikette 

• Flere af de mindre kurser til leder 
uddannelse i Jylland 

• Pt kunne jeg/vi godt bruge et skyde 
kursus(lerduer) det mangler vi 

• Ikke for nuværende 

• ikke endnu, er helt ny 

• Kurser for nyjægere 

• Strandjagt 

• Har ikke tilstrækkelig indsigt til at vide, 
hvad jeg skulle ønske. Indledningsvis er det 
nok mest at blive en dygtig skytte med 
sikkerhed for øje. Skydekurser og måske 
kurser om forskellige jagtformer. 

• Ved ikke 

• Nej 

• Ja - omkring vildtpleje og naturpleje 

• Beskyttelse af fredede områder 

• Billige ungdoms-kurser 

• Ikke lige pt. 

• Gerne nyjæger kurser, der er mere 
praktiske orienteret (som opbrækning af 
vildt, håndtering af fugle etc) 
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• Nej 

• vildtpleje på hobbyplan fx mindre nedlagte 
landbrug 

• Falkejagt 

• Ikke umiddelbart 

• Jeg kender ikke de nuværende tilbud. 
Umiddelbart tænker jeg skydetræning, 
biotopundervisning, forbedring af 
skov/grønne områder mm. 

• Måske noget mere målrettet nye jægere, 
som måske ikke i forvejen har et netværk 
eller kender nogen jægere. 

• Vildtpleje på jagtområde 

• Nej 

• Nu er jeg nyjæger, så alt har interesse lige 
nu. 

• Flere kurser, og de kurser der er flere 
datoer 

• Nej ikke endnu. Jeg er som sagt nyjæger, 
og er stadig ved at finde ud af hvor jeg vil 
hen med "det her" 

• Kender ikke så meget til det som nyjæger 
men tænker en slags 10-års kursus/ prøve I 
lidt teori og våbenhåndtering ville være 
fornuftigt for de jægere med mange år på 
bagen 

• Nej det har jeg ikke 

• Nej 

• Nej, ikke endnu 

• Ikke pt. 

• Vildtforvaltning 

• Jeg har ikke været jæger særlig længe, så 
jeg kan desværre ikke komme på noget jeg 
mangler i udbudet på nuværende tidspunkt. 

• Partering af nedlagt vildt og fugle. Generel 
håndtering af kødet 

• Haglskydeprøve instruktion gennem jer. 
Noget mere officielt eller måske bare gøre 
det mere tydeligt at den slags tilbud er der. 
Når man har fået jagttegnet er man bare 
kastet ud i at man skal kunne finde ud af 
det selv. 

• Alt relevant for en nyjæger 

• Opbrækning af forskellige dyr, med fokus 
på nyjægere. 

• Nej 

• For lidt erfaring til at kunne svare. 

• Lang distance skydning, til eks. jagt i 
Norge. 

• Er ikke sikker på om det er der i forvejen, 
men kurser i jagtformer er, som fx. 
Gåsejagt, andejagt osv. Bare introkurser så 
man ikke er på bar bund som nyjæger. 

• Nej 

• Flere lederkurser i Nordjylland, fx Aalborg. 

• Jeg er nyuddannet jæger, så har ikke det 
overblik endnu. 

• Nej 

• Nej ikke Hva jeg ved 

• Er helt ny jæger så jeg kunne godt ønske 
mig et kursus/fordrag der henvender sig til 
ny jæger hvor man går efter "nu har jeg 
fået jagttegn, hagl skydeprøven og riffel 
prøven er beståret hvad så nu?" vi er alle 
startet et sted men hvordan kommer man 
frem i jagt og natur universet. 

• Er nyjæger så er ikke kommet igang endnu 

• DEM DER IKKE KENDE OPRÅT GÅR MAND GÅ 
EN TUR 1-5 VED 14DAGS OG JEG SYNGE DET 
SKAL VÆR FRA 10ENE OG OP EFTER SÅ DE 
SÅM KAN FOR EN OPLÆVER AF LIVE I DE 
BLIVE SKYDET 

• Kurser og uddannelse for nyjægere 

• Mere om biotoper og vildtpleje? 
Trofæbehandling? 
Våbenpleje? 
Mere jagthorn? 

• Ja 

• Nej 

• Nej, ikke på stående fod... 

• Skydning på lange hold 

• Nej de synes at være ok 

• Nej 

• Ikke rigtigt 

• Evt. praktisk og teoretisk kursus rettet mod 
medlemmer der ønsker at tage riffel-, hagl-
, og bueprøver. Alle tre vil være relevante, 
især for nye men også for medlemmer der 
gerne vil øve, dygtiggøre sig. 

• ikke i øjeblikket 

• Nej 
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• Våbenhåndtering og afstandsbedømmels 

• Vildt kending. 
Praktisk håndværk, F.eks brækning af vildt. 

• Nej 

• Fortsæt med online kurser om regulering af 
invasive arter.  
Evt også mere om vildtpleje. 

• ikke umiddelbart noget jeg kan komme på 

• Hmm 

• En kursus i hvordan man, som almindelige 
jæger, kan få mere at sige i politiske 
debatter f.eks. jagttider og lign. 

• Ikke på nuværende tidspunkt 

• Til at blive en bedre jæger både til jagt 
men også i foreningen. Jeg ønsker at forstå 
organisationens virke flade og måske 
fremadrettet blive mere aktiv i foreningen 
som et ungt feminint medlem 

• Ved jeg ikke. 

• Jeg er nyjæger, hvorfor min viden endnu er 
begrænset. 
Viden om opbrækning af vildt ville være 
nyttigt. Samt fuglevildt. 

• Ved det ikke endnu, da jeg kun lige har 
bestået haglskydeprøven 

• Nej 

• Ved jeg ikke endnu, da jeg er helt grøn. 
Tænker at jeg helt sikkert vil have hygiejne 
kursus på et tidspunkt, og sikkert også 
andre når jeg får sat mig lidt mere ind i 
det. 

• Flere kurser i vildtpleje og forvaltning evt. 

• Et nyjæger kursus med fokus på praktisk 
håndtering og forlægning af vildt. Inkl 
hygiejne og fysiske eksempler på 
sygdomsramt vildt. 

• Kurser rettet nyjægere 

• ER TILFREDS MED UDBUDET 

• Vildtforvaltning 
Skydetekniske kurser 
Hvordan kan den almindelige danske jæger 
bidrage til bedre forhold for bæredygtig 
jagt i DK, ikke kun gennem vildtpleje, men 
også i politiske sammenhæng med mer. 

• Nej 

• Nej. 

• Mere uddannelse om vildtet, dets 
levesteder og lignende, som øger mine 
vilkår og muligheder som nyjæger. 
Eventuelt en mentorordning med mulighed 
for erfaringsdeling. 

• Vildtkendskab 

• Fælles jagt og læring  
Forberede landskabet til bedre vildt forhold 

• Hund og tærenpleje 

• Ikke for nuværende. 

• Nej 

• Flere kurser til nye jæger 

• ja - kurser for næste skridt efter man har 
fået sit jagttegn - hvor man lærer det 
praktiske ting f.eks skære dyr ud, 
opbevaring ideer til mad m.m. Det kan også 
være hvordan man klar sig i naturen og 
fokus områder. 

• Flere tilbud til nyjægere, Bl.a. på 
skydefærdigheder og grundlæggende 
jagtteknik og etik. 

• Ikke pt 

• Ikke rigtigt er nyjæger 

• nej 

• Langdistance skydning. 
 Behandling af vildt fra skud til bord 

• Nej 

• Nej 

• Kurser til nyjægere 

• Ønske om hygiejne og håndtering af 
vildtudbytte. 

• Nyjæger, så jeg har nok ikke nogen forslag 
fra jeg er kommet igang med jagten. 

• Nyjæger derfor ikke deltaget endnu men vil 
meget gerne på sigt 

• Er nyjæger så har endnu ikke overblik over 
muligheder af kurser. 
Men helt sikkert noget der har relevans til 
en nyjæger 

• jeg er ny jæger 

• Nej 

• Ikke umiddelbart 

• -/- 

• Nej, ikke umiddelbart. 
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• Jeg er helt ny jæger. Ingen holdning lige 
nu. 

• hmm 

• Da jeg er nyt medlem og nyjæger, har jeg 
lidt svært ved, at komme med forslag 

• Jeg er en nyuddannet jæger, så har ikke 
den store erfaring med diverse kurser 
endnu 

• hundetræning, alm. skydning 

• mere undervisning i 
haglskydning/flugtskydning 

• Ingen 

• nej 

• Nej, jeg har spurgt efter kurser i den lokale 
jagtforening, men det bliver slået hen. 
Derfor har jeg ikke deltaget i nogen. 

• nej 

• Mere viden / kursus til dem til ny jægere - 
foreningslivet er rigtigt svært at komme ind 
i og det er meget " kammerateri" - så det 
kan være svært som ny - og det ville kurser 
på forskellige niveauer være med til at 
nedbryde. 
Og at det også var kurser On - line -vil være 
rigtigt godt... 

• --- 

• Hvordan gør du som jæger bruge 
socialemedier 

• Skydning, Vildplejer, Politiske arbejde og 
indflydelse ( se på DN !!!) 

• Man skal sprede sig mere rundt i landet ved 
afholdelsen. Jeg synes, at det er blevet 
meget bedre med udbuddet. Det kniber 
bare med min tid p.t. og det er ikke DJ's 
skyld :-) 

• Efteruddannelser riffel- og 
haglinstruktører. 
Opfølgning/efteruddannelse af 
reguleringsarbejde. 

• . 

• Der er for få/ ingen tilbud i vores område. 
Når der endeligt er noget bliver de ikke 
gennemført. 

• nej jeg er godt dækket måske 
videreuddannelser 

• generel er alle kurser for dyr, og de skal 
anbefales af den lokale jagtforening, derfor  
mangler jeg interesse kurser som jeg aldrig 
får skammeligt ,   alle skal have mulighed 
for at komme på kurser til rimelige priser , 
eks. transport farlig gods, instruktør mv.. 
vh per flak 

• Flere uddannelseskurser inden for 
jagtskydning, både med riffel og haglgevær 
og jagthornsblæsning, fx. weekendkurser. 

• Ja har overvejet det med gåsejagt 

• Jeg har ikke behov, men deltager gerne 
herunder efterudd. Pt. har der ikke været 
udbudt efterudd. som riffelinstruktør 
udover de 2 kurser der blev udbudt i 
sensommer 
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HVAD ER DET VIGTIGSTE ARGUMENT FOR, AT DU ER DIREKTE 
MEDLEM? 
 

• Jeg ved det ikke 

• Bladet 

• Mit tidligere arbejde 

• jeg bruger ikke lokalforeningen 

• Jeg læser altid vores tilsendte månedlige 
jagtblad og faktisk det eneste jagtblad jeg 
modtager. Så her bliver jeg informeret om 
dagens jagt i DK og sikkert det vigtigste 
argument for mit medlemskab. 

• ingen jagtforening i nærheden jeg ønsker 
at være medlem af 

• Ønsker blot at støtte det overordnede 
arbejde. Det lokaler siger mig ikke noget. 

• ingen jagtforening der passe mig 

• Fakta fra kilden 

• Ingen kommentar 

• Følge med 

• Har ikke behov for lokal jagtforening 

• Mit jagtområde og bopæl er langt fra 
hinanden, og dermed også jagtkammerater. 

• Støtter den lokale Jagtforening. 

• Har ikke haft tid 

• Tid 

• Ingen kendt lokal forening 

• Der er for meget inter politik i de lokale 
foreninger 

• bruger ikke lokal forening 

• For at følge med i hvad der sker på 
jagtområdet 

• Ikke relevant for mig 

• Fællesskab 

• Jeg har ikke brug for de lokale 
medlemsforeningers tilbud og ser derfor 
heller ikke nogen grund til at betale for at 
være medlem af en lokal jagtforening. 

• Oplevelser af selskabsjagter med mere øl 
og snaps end jagt. 

• Bladet - så man er orienteret 

• Jeg har ikke behov for at deltage i en jagt 
forening. 

• ? 

• Medlems bladet. 

• der er 3 lokale foreninger i mit område  
Jeg kan ikke være medlem af dem alle. 
Jeg føler heller ikke at de varetager mine 
interesser. 
Jeg samarbejder dog fint med dem 

• ingen 

• bladet 

• hvis jeg havde tid 

• det lokale interesserer ikke 

• Tradition 

• Den samlende information og overblikket 

• tid 

• Vi får gode informationer som medlem 

• Der findes ingen lokalafd, i Grønland 

• Passer til mig 

• Det har jeg vist bare altid været -:)- 

• Information 

• Økonomi 

• de lokale foreninger er styret af gamle fjols 
og har været det i rigtigt mange år, så 
derfor har det ingen interesse. deres 
jagtmoral er så flosset at det er et under 
de er på fri fod endnu. det kan kun lade sig 
gøre fordi de dækker over hinanden. 

• Medlemsbladet 

• Går selv på jagt og bruger ikke (har ikke tid 
til mere jagt) ikke den lokale 

• Kender ikke rigtigt nogen i området + har 
flyttet meget. 

• Det ved jeg ikke 

• Jeg har min egen jagt og derigennem et 
godt fællesskab. Det direkte medlemskab 
giver mig al den ekstra info jeg har behov 
for 

• For at have en jagtforsikring 
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• Jeg vil gerne modtaget bladet og følge med 
i ‘hvad der sker’ 

• Jeg blev meldt ind 

• Har ikke meget kontakt til lokale jagt 
forening 

• Den lokale jagtforening meldte sig det 
svære ud for nogle år siden !! 

• info og støtte forbundet 

• Vil ikke støtte lokal forening da de ikke er 
aktive nok 

• har meget jagt selv så har ikke overskud 

• Ingen 

• Den lokale forening spørger kun om jeg vil 
hjælpe på skydebanen og det vil jeg ikke 
bruge tid på 

• Skydebane 

• Blive opdateret omkring jagt og natur 

• Jagtbladet 

• For at bidrage til fælles interesse 
organisation 

• støtte foreningsarbejdet via medlemskab 

• Har været medlem af en jagtforening, men 
følte at det var en "lukket" klub, hvis du 
ikke havde jagt eller adgang til dette. 

• Dem jeg jager med er ikke medlem af en 
forening 

• For at få bladet og viden 

• Har altid været sådan. 

• Ingen 

• Et stærkt fællesskab. 

• Min jagtforening blev nedlagt 

• min alder. Kan godt lide at passe min egen 
jagt, og kun skyde til eget forbrug. og passe 
på naturen. 

• at jeg altid har været direkte medlem 

• At jeg kan læse landet over hvad der sker. 

• Kan ikke forenes med de jagtprincipper der 
foregår i det lokale miljø. 

• Medlemsblad 

• At være opdateret om jagt og 
naturrelaterede forhold 

• Den er lokal 

• Dumme spørgsmål besvares ikke 

• Geografisk bopæl kontra anden placering af 
jagtareal. 

• Lokal 

• Ønsker ikke at støtte lokalforeningens 
holdninger 

• Bladet 

• Ved ikke 

• Ønsker kun direkte medlemskab. 

• Har ikke nogen tilknytning til 
lokalforeninger og har ikke behov for det. 

• ved ikke 

• Er ikke interesseret i lokal jagtforening 

• Se forrige 

• interesse 

• At jeg er flyttet og ikke har relationer til 
nogen i det nye område jeg nu bor i 
Det kan være det kommer 

• ingen 

• arbejde 

• - 

• Mine jagtmuligheder er tilstrækkelige. 

• som tidliger nævnt 

• Tilfældighed 

• Jeg har (tidligere) flyttet ofte. 

• Går ikke til møder. 

• Se tidligere notat 

• Ved ikke 

• Hummm har jeg ikke tænkt over 

• Oriontering 

• Solidaritet, og at vi som jægere kan blive 
hørt og lyttet til, og et godt jagtblad 

• At der kæmpes helt generelt for jagten 

• Jeg er ikke medlem af DJ. Undre mig over 
at jeg stadig får mail fra jer 

• Interesse-fællesskabet. 

• Har ikke tid til at være medlem af en 
lokalafdeling 

• Fagbladet og nyheder. 

• Oplysninger om jagt 



 

238 
 

• ved ikke 

• Foreningen er lukket 

• Har ikke fået meldt mig ind i den lokale 
forening endnu. 

• O 

• ? 

• Jeg er kun medlem af DJ 

• Følger med i nyheder og hvad der sker. 

• Jeg er buejæger og medlem af Sydjysk 
buejægerlaug - som ikke er en 
lokalforening 

• fordi det er den bedste måde at få mine 
politiske interesser hørt, der er ingen jagt 
mæssige alternativer hvis man vil have 
noget at sige overfor politikerne. 

• Kender ikke noget til de lokale foreninger, 
da jeg er tilflytter 

• For at kunne deltage i jægerforbundets 
aktiviteter 

• tilfældigt, jeg kendte ikke jagtforeningerne 
før jeg blev medlem 

• na 

• Ved ikke 

• Min lokale jagt forening blev nedlagt, og 
jeg er ikke meldt mig ind i en ny endu.  
Men lokalt kendskab er vigtigt, samt 
fællesskabet 

• Hunde arbejde 

• K 

• Ved ikke 

• jagtbladet. 

• Praktiske årsager 

• Forsikring 

• Ingen interesse i lokale aktiviteter 

• Har ikke tid til at bidrage i en lokal 
forening 

• Passiv lokal forening 

• Jeg tror bare det startede der 

• - 

• Kender ikke lokal foreningen 

• Det blev jeg automatisk 

• Jeg har været medlem af to forskellig 
jagtforeninger. Men benyttede mig ikke af 
dem og deres tilbud. 

• Intet - jeg oplever blot af foreningen her 
ikke hjælper med at få nye medlemmer ind 
i de lokale foreninger 

• Bedre med direkte medlemsskab 

• Nyheds stof i bladet 

• X 

• jeg har ikke rigtig fundet noget 
tilhørsforhold 

• Bruger ikke den lokale jagtforening. 

• har kun egen jagt 

• Det er nødvendigt at være medlem. 

• Det er nemmere 

• Det ved jeg ikke 

• Har ikke behov for lokal forening 

• ikke plads i den lokale jagt forening. 

• Orientering om fredning og jagttider. 

• Jeg blev snydt af den lokale forening 

• Er det bare for bladet 

• ? 

• Indflydelse på politik og bladet Jæger 

• Har ikke noget tilhørsforhold i nogen lokale 
foreninger 

• Jeg er ikke specielt socialt anlagt. 

• Info om foreningens arbejde 

• Bosætning 

• kender mange medlemmer 

• at vores jagtforening er dårlig(Tønder) 

• Har ikke meldt mig til an lokal forening 
endnu 

• Det var det nemmeste 

• Jeg orker ikke det lokale fnidder 

• Fællesskab 

• Jeg har pt. ikke tiden til at involvere mig i 
en lokal jagtforening. 

• ikke medlem mere af nogen forening, 
måske også en fejl - men foreningen er 
ophørt. 

• Bor i udlandet 
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• ? 

• Den lokale forening var for gammeldags og 
for meget fnidder 

• Min jagtforening blev nedlagt 

• . 

• Er på vej ud af forbundet så har sagt 2 
lokalmedlemskaber fra. 

• Jægerbladet 

• Skydebane 

• Jeg kommer på jagt et par gange om året 
hos min far. Og ellers på skydebanen. Jeg 
er ikke med i nogle forening. 

• Politisk interesseorganisation 

• For forsikringen 

• Medlemskab af DJ 

• Hvis ikke vi støtter op om Jagt i dk i fælles 
front via fx DJ så er der ingen jagt i dk om 
5-10 år. 

• Ingen 

• Ingen 

• Jeg vil gerne bare følge med i alting, måske 
bliver jeg igen aktiv jæger 

• Jeg ønskede at understøtte mine oplevelser 
og læring med viden fra DJ bladet og 
hjemmesiden. 

• Jeg vil gerne støtte op omkring jagten i DK 
og hundearbejdet 

• Ingen 

• Spørgsmålet ikke forstået 

• Har pt. ikke mulighed for at gå på jagt, og 
kan derfor ikke få det fulde udbytte af en 
aktiv jagtforenings tilbud. Dog ønsker jeg 
at bidrage til en grøn organisation som 
taler jagtens sag ift. det politiske system og 
andre grønne organisationer, og dermed 
sikre det også er muligt at drive jagt i 
fremtiden. 

• Jeg får desværre ikke benyttet mig af 
lokaleforeninger. 
Vil gerne støtte op om 
‘Hovedorganisationen‘ 

• jeg håber mine interesser forvaltes godt 

• Ingen kontakt til Landbohøjskolen 

• Jeg har ikke den store interesse i 
fællesjagter, og derfor ikke i den lokale 
jagtforening 

• Pas 

• Er nyjæger og drikke ikke kaffe 

• Så, skal jeg ikke forholde mig til om jeg er 
medlem i den ene forening frem for den 
anden - jeg føler mig godt tilpas ved at 
være direkte medlem - for det er jo os alle. 

• Har mine egne små jagtarealer 

• Ved ikke. Kender ikke forskellene 

• I just clicked on whats looks like my option 
but honestly I am not sure if why or if its 
the correct answer 

• ingen lokal interesser 

• Har ikke tage mig sammen 

• Jeg går ikke på jagt lokalt 

• Nemmest 

• Min lokale jagtforening har jeg meldt mig 
ud af, fordi hverken jeg eller min søn følte 
os velkommen. GOJF er en meget lukket 
forening, hvor inderkredsen passer på 
hinanden. Jeg er kom i foreningen 1 gang 
om ugen, men blev aldrig en eneste gang af 
de 10 gange jeg kom spurgt om jeg havde 
brug for hjælp eller anvisninger. Men 
nedstirret det blev jeg - og derfor valgte 
jeg at melde mig ud. Min Nyjæger søn har 
så lige for nyligt oplevet det 
selvsamme....Måske DJ og her skal se at 
vågne op og tilse ALLE foreningerne og ikke 
kun de særligt udvalgte! 

• Undersøge mine muligheder inden for 
foreningerne 

• De foreninger der er i mit område, er ikke 
interesseret i mig, kun mit medlemskab og 
kontingent, og er styret meget traditionelt 
sådan plejer vi at gøre så det fortsætter vi 
med 
Dette er ikke brok, men objektive 
oplevelser. 

• Nemt 

• Ingen 

• Det er let tilgængeligt. 

• Samme som før. Var et krav. 

• Har ikke brug for de lokale sammenspiste 
foreninger 

• Tjaaaaaa. 
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• At jeg ikke har behov eller lyst til at være 
en del af en jagtforening. 

• Kender intet til de(n) lokale jagtforening 

• Flugtskydning 

• Bor i centrum af København og har ikke tid 
til at køre til mit jagtområde ved Stevns og 
deltage i en lokalforening. 

• Jag är svensk medborgare 

• samme svar som tidligere 

• Er faktisk i tvivl om, om jeg er medlem af 
en lokal jagtforening - om jeg ønskede det, 
da jeg meldte mig ind i DJ. 

• Medlemsbladet som er godt med gode test 
osv. 

• Jeg bor i Holland og har ikke en "naturlig" 
jagtforening at være medlem af. 

• Jeg skal være medlem  for at deltage i 
markprøver 

• For at følge med i jagt i Danmark 

• Det må være at komme til at lære andre 
garvede som nye jægere at kende. 

• Jeg har endnu ingen lokal tilknytning eller 
egen jagt. 

• Ønsker ikke at være medlem i lokal 
jagtforening 

• Tvunget, er ikke jæger 

• Ingen kommaterer, underligt spørgsmål 

• Ingen relevante jagtforeninger tæt på min 
bopæl 

• Få viden om jagt da jeg er nyjæger 

• Jagthorn 

• Ved ikke helt 

• Det er nemt og enkelt - jeg er jæger ikke 
klubkammerat 

• Er ikke aktiv jæger, endnu.. 

• Deltager kun i egen jagt og på invitationer 

• Magasinet Jæger 

• . 

• Kender ikke de lokale foreninger godt nok. 
Mon ikke det kommer. 

• Den lokale forening under DJ virker ikke 
særlig udadvendt, de virker nærmest lidt 
reserverede.. er med i en uden om DJ 

• Jeg får hvad jeg har brug for 

• Det er det nemmeste 

• Det er sgu svært, for der sker jo så meget 
på jagt fonden 

• For mange indspiste fjolser 

• Der er ingen bueforening nær Aarhus 

• Ps 

• Har ikke meldt mig ind i en forening inu 

• Jeg har svært ved at finde tid til 
foreningslivet 

• Jeg er nordmann. 

• for at få jagt bladet 

• Krav for at være medlem af klub. Samt 
bladet Jæger. 

• ? 

• Mangler ikke tilhørsforhold´d til en lokal 
forening. 

• Har Ikke brug for de aktiviteter som de 
lokale foreninger tilbyder 

• Medlem gennem PRS klub som ikke er en 
jagtforening 

• Tror ikke at jeg passer ind i den typiske, 
lokale jagtforening. 
Jeg er interesseret i jagt og ikke så meget i 
kammerateri med andre medlemmer 

• Eneste organisation med lidt indflydelse 

• Ikke noget 

• Har endnu ikke fundet en relevant 
lokalforening. 

• har forsøget at blive medlem af den lokale i 
flere år uden held 

• Medlemsbladet jæger. 

• Modtage relevante informationer 

• Overvejer at finde en forening 

• ved ikke 

• For at kunne skydetræne i foreninger 

• information 

• Jeg er direkte medlem, da min far også er 
og vi går på jagt sammen 

• Jeg ikke er medlem af en jagtforening 

• Er stadig meget nu 

• Pas 
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• ? 

• Bopæl i udlandet 

• Ved ikke hvilken jagtforening jeg skal 
vælge 

• Er nyjæger så ved ikke "bedre" 

• X 

• Ny jæger. 

• Jeg er nyjæger. Har ikke søgt medlemskab i 
min lokale jagtforening endnu. 

• Ny 

• Det er gratis som nyjæger. Senere vil jeg 
overveje medlemsskab på baggrund af mine 
erfaringer 

• Det er nemmere 

• Jeg kender ikke noget til de lokale 
foreninger. Jeg fik tilbudt gratis 
medlemsskab og meldte mig bare ind 
direkte. 

• Økonomiske situation 

• ? 

• Hjj 

• Mulighederne og prisen samt afstanden til 
klubben. 

• Er ny jæger 

• At jeg tilknyttes en gruppe hvor vi udover 
fælles interesser også geografisk er tæt 
knyttet. 

• Jeg er ny jæger 

• ? 

• Har ikke bestået jagttegnsprøven endnu 

• Bevæger uden tilknytning til forening 
endnu. 

• Jeg har hovedsageligt jagt i Tyskland. 
Overvejer dog at blive medlem af en 
forening når jeg er fastboende et sted 

• Har ingen interesse i storbonde 
jagtforeninger 

• Jeg blev anbefalet af min lære at melde 
mig ind. 

• Jeg ved endnu ikke hvilken klub, der passer 
til mig 

• Er ny jæger 

• Har for nyligt taget jagt tegn. 

• Jeg ønsker at støtte DJ's aktiviteter 
økonomisk, som jeg mener er til gavn for 
alle jægere. 

• Er ny og har ikke valgt forening endnu. 
Det kunne være fint at rådgive nye jægere 
og værdi i at være i en jagtforening 

• Pas 

• Ved ikke 

• Gratis medlemskab som nyjæger 

• Jeg ved endnu ikke hvilken skytteklub jeg 
vil være medlem af 

• Ved ikke hvilken jagtforening jeg skal være 
medlem af endnu 

• Nyjæger, har ikke fundet en jagtforening 
jeg vil være medlem af 

• Fik det via nyerhvervet jagttegn 

• At jeg endnu ikke har meldt mig ind i en 
jagtforening. 

• Nyjæger. 

• Nyjæger 

• Er nyjæger og har ikke valgt en 
jagtforening endnu. 
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HVILKE AKTIVITETER DELTAGER DU I I DIN(E) 
JAGTFORENING(ER)? 
 
Angiv gerne flere svarmuligheder. - Andet?  
 

• Ingen aktiviteter 

• underviser - regulering - skydning 

• Jeg bemander riffelbanen 

• Jeg deltager aldrig 

• Ingen 

• ingen 

• Indskydning 

• Fremstilling af redekasser til fugle og 
fælder. 

• ingen 

• Læser årsskriftet 

• Jeg er ikke aktiv i min lokale jagtforening 
selvom jeg er medlem. 

• Ingen 

• Ingen 

• jule banko 

• Ingen ting 

• Bestyrelsesarbejde 

• Jeg deltager ikke i noget 

• Foredrag omkring jagt 

• Bestyrelsesarbejde 

• ingen 

• Vildtsmagning Fordrag 

• Udsætning af fasaner købt via 
jagtforeningen 

• Ingen 

• Ingen 

• Deltager ikke. 

• Ingen 

• Bestyrelsesmøder 

• Kasserer i bestyrelsen 

• Intet 

• Madlavning 

• ingen 

• Ingen 

• Som følge af sygdom , ikke ret meget de 
senere år. Ellers hundetræning og foredrag 
og jagtrelaterede emner 

• Min lokale blev nedlagt og jeg er ikke mødt 
frem i den nye 

• desværre ikke noget - har tidligere trænet 
hund 

• Bestyrelsesarbejde 

• Ingen 

• Ingen 

• ingen 

• Ingenting 

• Tidligere med hundetræning i den lokale 
jagtforening. 

• Ingen 

• Passer skydebane og er flugtskydnings 
instruktør 

• Er ikke aktiv 

• Deltager ikke 

• Bekæmpelse af invasive arter 

• Føler ikke jeg er velkommen 

• Ingen 

• Deltager ikke 

• Eftersøgninger 

• Er ikke aktiv i den lokale forening. 

• intet 

• fodring -vildtpleje 

• mårhunde regulering 

• Deltager reelt ikke 

• Ville gerne skyde mere med riffel, men i 
Nordjylland findes der ikke ordentlige 
baner. 

• Ingen 

• Deltager ikke i arrangementer 

• Bestyrelsesarbejde 

• Ingen af delene de er håbløse 
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• Jagtfeldtskydning 

• Ingen 

• Deltager ikke 

• Ingen 

• Ingen aktiviteter 

• Deltager ikke. 

• Er med til at drive vores flugtskydebane 

• Jeg har mistet lysten til at komme i der 

• Ingen 

• Ingen 

• Har ny Jæger med på jagt 

• Ingen 

• Riffel instruktør & Råge regulering 

• Ingen 

• Ingen 

• Ikke noget 

• Flugtskydningsinstruktør 

• Nyjæger arrangement 

• ville også gerne deltage i jagtsti,men der er 
ikke mange tilbud i de lokalforeninger jeg 
er med i 

• Deltager ikke i aktiviteter 

• Passer flugtskydningsbane og underviser i 
hagl skydning 

• Markprøver 

• Jagtforenings arbejde 

• Ikke noget de seneste år 

• Er lige skiftet til en strandjagtforening, så 
håber på aktivitet i den retning 

• Vedligeholdelse af jagtområde. 

• Deltager ikke 

• Knivkursus 

• Deltager ikke 

• Mårhunderegulering 

• Undervisning af jagttegnskursister 

• ingen aktivitet i foreningen 

• Ingen arrangementer i lokalforening 

• ingen 

• Intet 

• Ongen 

• Regulering i bolig områder (salon riffel) 

• Har afholdt jagttegnskurser siden1993 hvor 
jeg har uddannet i mellem 450 til 500 der 
har bestået jagtprøve 

• Jægerråd 

• Ingen 

• Intet. 

• Kommer ikke i foreningen 

• Riffelinstruktør 

• Intet 

• reguleringsjæger 

• Bestyrelsesmedlem 

• Flugtskydning 

• Prøver 

• Reguleringsarbejde 

• Deltager ikke 

• Har pt. for travlt så deltager ikke i noget 

• år ligt ræve jagt 

• Eftersøgning (er reg. Schweisshundefører) 

• intet 

• Ingen 

• Ingen 

• Ikke noget. Ser det som nødvendigt at være 
medlem 

• Ingen 

• intet 

• Information om schweisshundearbejde 

• Ingenting 

• jeg har aldrig deltaget i nogen aktivitet i 
min lokale jagtforening 

• jagtgudstjeneste, Åbent Landbrug og alt, 
hvad der er muligt 

• Ingen 

• div. aktivteret i foreningen 

• Rågejagt 

• Er ikke aktiv 

• Skydeundervisning 

• Deltager ikke i noget. 
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• ingen,jeg vil heller være medlem i Næstved 
hvor jeg bor,i stedet for Vordingborg 

• ingen 

• Udvalgsarbejde. 

• intet 

• Intet 

• Deltager ikke 

• Ingen 

• Er i bestyrelsen for jagtforening og skyde 
instruktør 

• Ingen 

• Intet 

• Ingen 

• Ingen 

• Bestyrelse 

• Bestyrelsesarbejde 

• Mangler speciel - spaniel træning 

• Ingen 

• Deltager ikke 

• Kreds møde når det er 

• ingen 

• Jagtmad 

• Der er ingen arrangementer i min forening. 

• De er nogle spader at høre på i 
skovbojagtforening 

• Jagtfeltskydning 

• Ingen 

• Ingen 

• Ingen 

• Intet 

• Ikke rigtig nogle 

• Regulering 

• Bestyrelsesarbejde 

• Regulering af råger 

• har ikke deltaget i jagtforenings aktiviteter 
endnu 

• Ingen pt 

• Intet 

• Nej 

• Revisor 

• Ingen 

• intet 

• Intet 

• Ingen 

• Ingen 

• Arbejder meget med gravgående hunde 

• underviser til haglprøve 

• Bestyrelsesmedlem i jagtforening 

• Bestyrelses arbejde. 

• Bestyrelses arbejde 

• Regulering af råger 

• Der foregår ikke andet 

• Ingen pt 

• underviser i jagttegn 

• Ikke deltaget i noget siden hvalpetræning 
med hund. Mangler måske at føle sig mere 
velkommen 

• Deltager ikke. 

• som formand er man også praktisk gris for 
alle 

• ingen 

• Intet. For tiden for meget ævl og kævl 

• jule banko 

• ingen 

• ikke meget 

• Praktisk jagt med ung-/nyjægere 

• ikke det store 

• Frivilligt arb. Til gavn for jagtforeningen 

• Regulering 

• Afholdelse af kurser for ny jæger, Riffel og 
Hagl. Samt foredrag og vidensdeling om 
mårhundebekæmpelse 

• Skyder i Vingsted, bedre end 
foreningsbaner 

• Jeg deltager ikke i min lokale jagtforening. 

• Ingen 

• Ingen 

• Deltager ikke i lokal jagtforening 

• Ingen 
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• Intet 

• tidligere medlem af bestyrelse 

• Ikke noget 

• Pt ingenting 

• Ingen ting 

• Ingenting 

• deltager ikke 

• Intet 

• Ingenting! 

• Jægerråd 

• Nyjægerarrangementer 

• Ingen mere, har brugt skydebanen førhen 
(hagl) 

• Instruktør (hagl) og uddannelse af SKV-
skytter. 

• Mårhunde regulering 

• Regulering af Mårhunde 

• Anvendelse af vildtkød, røgning, 
pølsemager. Trofæbehandling. 
Knivbygning. 

• passiv 

• ingen 

• ingen har for lidt tid . 

• Intet 

• Intet 

• Mårhunde regulering 

• Ingen 

• Jeg deltag ikke i min jagtforening 

• intet 

• Meget få aktiviteter 

• Intet 

• Hygiejne og fordrag 

• Ingen pt. 

• Ikke noget 

• bestyrelse 

• Jagttegnshold 

• Ikke noget lige nu 

• jeg bruger stort set ikke min lokale 
jagtforening 

• Bestyrelse 

• deltager aldrig 

• Ingen 

• Intet 

• deltager ikke 

• har tidligere gået til hundetræning, nu 
intet 

• jeg er hundeinstruktør 

• Suppleant til bestyrelse 

• ingen 

• Fotograferer på jagterne. Se Ibskers 
hjemmeside. 

• Ingen lige nu 

• Madlavning med vildt 

• Mit medlemsskab er ren proforma - 
deltager i intet 

• Bor i Norge så muligheden for deltagelse er 
lille 

• Intet 

• bestyrelsesarbejde 

• intet af ovenstående 

• Intet 

• En sjælden gang lidt lerdueskydning. 

• Ingen 

• A 

• Regulering 

• Bestyrelsesarbejde 

• Jeg må indrømme jeg deltager aldrig 

• Regulering mårhunde, Markvildtlav 

• Ingen, da den ligger for langt væk, og jeg 
har ikke fået skiftet forening 

• de har ingen interessante tilbud 

• Ingen aktiver omkring lokal jagtforening 

• Lokale turer mm. 

• Jeg har arbejdet meget med hundetræning 
i foreningen 

• Hygieine kursus 

• Jagtkursus samt Nyjægerkursus 

• Bestyrelsesmedlem i en relativt "sovende" 
forening 
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• Madlavning 

• Har deltaget både i bestyrelsen, 
skydebanen, hundetræning, hundearbejde 
osv. osv 

• Arbejde i skoven 

• Bestyrelsesarbejde 

• Grøn råd 

• ingenting 

• Som formand er jeg meget obs. på 
medlemspleje (eksempelvis med personlige 
besøg og "flaskehilsener" ved runde 
fødselsdage m.m.m. 

• Intet 

• Ingen 

• Medlemskab 

• Ingen 

• Riffelinstruktør siden 2005 aktiv hele året 

• Der er ikke hverken foredrag / kurser 

• bestyrelse 

• Deltager sjældent p.gr.af alder 

• Kredsmøder 

• har tidligere deltaget i hundearb.og 
jagthorn 

• - minimal aktivitet og deltager ikke -- nye 
medlemmer ikke velsete 

• Betyrelsesarbejde 

• ingen 

• Er bare medlem 

• Ingen 

• Deltager ikke 

• INTET 

• flere av disse er i regi av andre enn DJF 

• Ingen 

• Der var en gang , men så kom der en klovn 
som formand 

• ingen 

• Bor ikke i Danmark lige nu 

• Hjælper ved jagttegnsprøver 

• intet 

• Ingen, da jeg ikke er bosidende i 
lokalområdet 

• læser kun jagtbladet 

• ingen 

• Ingen lige nu 

• lægger traktor til ved kørsel med jagtvogn. 
45 personer 

• holder mig orienteret 

• ingen 

• Bestyrelsesarbjede 

• ikke noget 

• Ingen 

• Lerdueskydnlng 

• er ikke aktiv i hundearbejdet mere 

• Intet. 

• Som formand har jeg et stort ansvar samt 
som Jagttegns lærer. 

• Bestyrelse 

• er ikker aktiv i lokalforeningen 

• Kort aftner 

• Hundeprøver 

• ingen 

• er ikke aktiv i den lokale jagtforening 

• Ingen 

• Ingen lige pt. 

• Ingen 

• Stort set ingen ting 

• Bestyrelses arbejde 

• Ingen 

• Arrangere feltskydning 

• Markvildtpleje 

• Er gammel. Deltager ikke 

• Ikke noget mere 

• Er 84 -- så jeg er " gået på pension "! 

• ingenting 

• Banko 

• begrænset 

• Fungerer som riffelinstruktør 

• hyggetirsdag fra jan. til 1 april 

• Regulering 
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• Mårhundebekæbelse 

• deltager ikke 

• Har før deltaget i meget praktisk arbejde. 
Helbredet forbyder. 

• Intet 

• ingen 

• Ingen 

• Ingen 

• ingen 

• Jeg er koordinator i Jægerråd, Hedensted 
og formand for lokal jagtforening på 23 år 

• ingen 

• Deltager ikke i foreningsaktivitwter 

• deltager ikke pga div. 

• Pt ingen 

• Er fast hjælper ved udtagelses skydninger 
med riffel 

• Ikke aktiv i lokalforeningen 

• intet 

• skov 

• Intet 

• Har været kasserer i 25 år 

• Haglskydnings instruktør 

• Jagttegnskursus 

• Min lokale forening (Lejre) er ikke særlig 
aktiv 

• Står for rågeregulering i kommunen med 
hjælp fra den lokale forening 

• pt  ikke tid 

• Regulerings arbejde 

• ingen 

• Ingenting 

• Jeg går ikke på jagt længere er 78 år 

• Ingen. Jeghar alderen imod mig. 

• Bliv Naturlig Vis  Formidler - Regulering 

• Nada 

• skydeinstruktør /bestyrelse 

• Madlavning på 20.år 

• jægerråd 

• Intet 

• Ingen deltagelse 

• Ikke aktuelt længere 

• Ingen 

• Rågeregulering 

• Arrangere feltskydning 

• ingen 

• Bestyrelse medlem i thyborøn-harboøre 
siden 1985 

• Regulering af mårhund og måger 

• Lerdue skydning 

• jngen 

• ingenting 

• Intet 

• Bådplads 

• Ingen 

• Regulering 

• Intet 

• Intet 

• Ikke noget 

• Deltager sjældent! 

• Bruger den ikke mere 

• ingen 

• Ingen 

• Kniv kurser 

• Deltager ikke 

• Ingen 

• Ingenting da bestyrelsen kun tænker på sig 
selv og ikke medlemmer 

• Ved ikke, hvad jeg skal svare? 

• ingen- den lokale hundetræning er nedlagt 

• Bestyrelsesarbejde 

• Bestyrelsesarbejde i vores forening 

• Bestyrelsesarbejde 

• pasning af foreningens skydebane, 

• Intet pt. Den lokale jagtforening er 
underdrejet pga “fnidder” 

• Ingen 
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• Vi har madhold 

• Ingen 

• ingen 

• Jagttegnskursuslærer 

• ingen ting 

• Intet 

• Ingenting 

• Deltager ikke 

• Temadage for børn og lign formidling 

• bestyrrelses medlem i lokal jagtforening 

• ingen 

• ingenting 

• ingen 

• Driver med fuglehund 

• Ingen 

• Råge og mågeregulering 

• Instruktørvagter på skydebanerne. 

• Reguleringsarbejde 

• underviser i jagttegn 

• Regulering  af mårhund -duer -måger  -mår 

• ingen deltagelse 

• Fælde fangst 

• bladusvalg - lodsejerkontakt 

• Deltager ikke i nogen aktiviteter 

• Ingenting 

• Ingen 

• bestyrelse 

• markvildtlav 

• Jægerråd 

• deltager ikke 

• Intet 

• Ingen 

• Jagttegnslærer 

• ingen. 

• Ingen 

• Jægerrådsarbejde 

• Regulering af skadevoldende vildt 

• Intet 

• Kasserer 

• Ingen 

• Bestyrelsesarbejde 

• Ingen 

• Ingen da jeg bor i Tyskland 

• Jeg er stoppet som aktiv jæger 

• intet 

• Ingen 

• Man laver jo ikke andet her 

• Ingen 

• Ikke så mere det er dyrt for pensionister 

• Lige i tiden er det noget sløjt herfra 

• ingen da jeg er meget dårlig gående, 
sclerose 

• ingen 

• deltager ikke i noget har min egen jagt 

• Ingen ting, det er forskring. 

• ingen 

• Ingen 

• ingen 

• ingen 

• har ikke deltaget i flere år 

• Ingen 

• Har ikke deltaget de sidste par år pga. 
manglende tid 

• Fællesspisninger, selvfølgelig med vildt 

• Sidder i bestyrelse 

• Tdligere hundetræning og skydning 

• Bestyrrelse møder 

• Ingen 

• Bestyrrelse 

• Intet 

• underviser som instruktør 

• Ingen 

• kommer der en sjælen gang. 

• Kommer der ikke 

• Deltager ikke. 



249 
 

• intet 

• . 

• jattegnsundervisning 

• Jeg deltager i Bliv Naturligvis 

• Intet 

• Bestyrelsesarbejde 

• Bestyrelses og udvalgs arbejde 

• Ingen 

• Regulering 

• Har ikke deltaget i noget 

• Regulering 

• Mårhundegruppe 

• Ingen aktivit for tiden 

• Er bare medlem 

• Bestyrelsesmøder 

• Ingen 

• Ingen 

• Intet 

• Bestyrelses arbejde. 

• I min forening findes ikke andre tilbud end 
skydebanen. 

• Har endnu ikke brugt min jagtforening 
siden jeg tog jagttegn via foreningen 

• Skyder lerduer 

• INGEN 

• Ingen, er medlem for at støtte 

• Intet for der sker intet i foreningen, jeg 
hører intet fra nogen 

• Deltager ikke i noget 

• Ingen 

• Hjælp med uddannelse af ny jæger og 
jagtsti for dem 

• Har ikke brugt min forening længe 

• Jgtfest 

• Regulering 

• bestyrelsesarbejde 

• Ingen 

• kommer der sjældent 

• Intet 

• Kommer ikke 

• Deltager ikke 

• Ikke noget pt. 

• Frillig skydebanepasser 

• Bestyrelsen 

• Ingen 

• Ikke noget lige for tiden 

• N/A 

• ingen 

• Madlavning, Fest 

• Undervisning 

• Deltager ikke - får i øvrigt heller ingen 
mails med invitationer  

• Ingen pt. 

• ikke noget 

• Bestyrelsesarbejde som næstformand 

• Hundearbejde 

• Med i bestyrelsen 

• Bestyrelsesarbejde 

• Deltager ikke i nogen aktiviteter 

• bruger det ikke 

• Intet, ved ikke hvad der foregår. 

• Ingen 

• Passer skydebane 

• Jeg bruger ikke min lokalejagtforening 

• intet 

• Rågeregulering 

• Der sker efterhånden ingen ting i den lokale 
jagtforening 

• Firmaarrangement 

• Bestyrelsesarbejde 

• Intet. Er ikke jæger for det sociale. 

• Ingen 

• bestyrelsesmedlem i jagtforening 

• deltager ikke 

• Ingen 

• jeg er bare medlem 
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• Tager mig så meget af nyjægere som tiden 
tillader. 

• Knivaktivitet 

• Jeg er ved at stoppe 

• Bestyrelsesarbejde 

• ingen 

• Arrangerer knivkursus 

• Er ikke aktiv lokalt. 

• Ingen, er medlem for at støtte økonomisk 
lokalt 

• jager faktisk kun i Sverige 

• bestyrelsesarbejde 

• 0 jeg høre ikke fra dem 

• Deltager ikke i arrangementer, da det 
virker som et lukket selskab. 

• Desværre ingen lige nu 

• Mad og røg.. sikkerhed børn og formidling 
samt dyreskue 

• Feltskydning 

• Bestyrelsesarbejde, Hunde- og 
riffelinstruktør. 

• Jeg er der næsten altid som 
skydeinstruktør, åbner banen og er med til 
oprydningen ( vi samler bl.a. andet duer op 
) prøver på at tage godt imod nye 
medlemmer, jeg har jo selv været ny 
derude og kan godt huske hvordan det var. 
Nu har jeg så selv mulighed for at gøre det 
lidt bedre selv. Alt det praktiske omkring 
klubhus og skydebanen. 

• Natur genopretning 

• Har lige skiftet forening, så ingen endnu. 

• flugtskydning 

• Deltager pt. ikke i foreningen 

• Ingenting 

• der tilbydes intet (starup jagtforening 
7200) 

• Intet 

• Råger regulering 

• Bestyrelsesarbejde på flere plan samt 
riffelprøver og obligatorisk 
riffelskydeforløb.riffel 

• Forplejning 

• intet 

• Ingen 

• Jeg er en 76-årig pensionist. 

• ingen 

• går ikke på jagt i min jagtforening; men 
med hagl og riffel andetsteds 

• Foreningen virker inaktiv 

• Ikke noget i øjeblikket 

• Reguleringsjæger 

• Har været i bestyrelsen i lokal forening i 20 
år. Men har trukket mig tilbage da DJ er 
kørt af sporet og det kan jeg ikke stå inde 
for 

• Holder mig orienteret om hvad der sker i 
mit lokal område 

• Flugtskydningsinstruktør 

• Kassere i jagtforeningen 

• Mangler hundetræning i Silkeborg 

• regulering 

• ingen 

• Ikke aktiv i min lokale jagtforening 

• Jeg er ikke så aktiv i foreningen 

• p.t. ingen 

• Ingen 

• Regulering 

• Ikke noget 

• Jægerråd 

• Jeg synes der foregår for lidt til det giver 
mening at deltage. 

• Skjern å dalens jægersammenslutning s 
koordinator 

• Flugtskydning-men i anden forening end 
min egen 

• Absolut intet. Bestyrelsen virker 
sammenspist 

• Ingen 

• Regulering 

• Bestyrelse, udvalg 

• Underviser i jagttegn 

• Kredsbestyrelse 

• bestyrelsesmedlem 
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• jeg deltager ikke mere - har deltaget i 
oprydning og frivilligt arbejde. 

• Administrativt arbejde for bestyrelsen 

• Jagten er på pause 

• er medlem af bestyrelse 

• Kasserer 

• Hygiejne 

• Intet 

• Jeg deltager ikke i nogen aktiviteter i 
jagtforeningen 

• ingen 

• Ingen 

• Intet 

• ingen 

• Medlem af bestyrelsen 

• Reguleringsjagt 

• Ikke aktiv i jagtforeningen, er medlem for 
at komme  med  i DJ. 

• Er ikke aktiv pt pga arbejde og små børn 

• Ingen 

• Regulering af rågeunger 

• Intet 

• Hjemmeside 

• Ingen 

• Pt. ingen 

• Deltager i de 3 former for skydning men 
ikke i jagtforeningen 

• Intet, det er mest ældre herrer som gør 
som de altid har gjort 

• Jeg deltager ikke. 

• Er bestyrelsesmedlem 

• Jeg har valgt jeres hundetræning fra. Fordi 
jeg syntes jeres metoder er gammeldags. 
Som jeg oplever det. 

• Fortæller bla om bnv 

• Er formand 

• Har ikke deltaget på nogle endnu 

• Intet 

• Møder med interesseorganisationer 

• Bestyrelses arbejde 

• Ingen 

• intet relevant udbud 

• Skydebane 

• Ingen 

• Jagthorn gennem anden forening 

• Ingen jeg er bosat i udlandet 

• Jeg har ikke deltaget i et par aar da jeg er 
udenlands, men jeg gjorde foerhen 

• Deltager ikke 

• Ingen 

• Ingen 

• Er ikke aktiv 

• Der mangler ting som er for mig 

• Stand og havjagt i foreningens både. 

• Intet 

• Jeg bruger pt ikke meget tid på forbundet 

• Bestyrelsesmedlem og kassere 

• på skydebane 

• Jagt politisk arbejde i jægerråd og kreds 
mm 

• er desværre mellem af 3 hvor der kun er 1 
af dem som afhoder noget de 2 andre hører 
man intet fra 

• Ingen 

• ingen aktiviteter 

• Lejer adgang til slæbested 

• Ingen 

• bestyrelses arbejde 

• Deltager pt ikke 

• Ingen 

• Bukkepral 

• Lokalprøve 

• Intet - finder ikke noget relevant. Og blev 
aldrig introduceret. 

• Ikke noget 

• Genladning kursus 

• Intet 

• Team tøs 

• Jeg deltager ikke i noget. 
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• Intet 

• jeg kommer der ikke, men burde... 

• Deltager ikke 

• bekæmpelse af invasive arter 

• Ingen 

• Jeg deltager ikke mere da det er en stor 
børnehave. Alt for meget ufaglig diskussion 
og intriger 

• Ingen 

• Bestyrelsesmedlem 

• Instruktør virke 

• Rågeregulering 

• Intet 

• Kniv kursus og mad kursus 

• Ikke noget 

• , 

• lerdueskydning 

• Jeg var bestyrelsesmedlam og 
skydekoordinator i tidlere jagtforening, i 
nuværende ordinært medlem 

• ingen 

• Træning af rovfugle 

• Lerdue skydning 

• Jeg hører ikke en lyd fra min lokalforening 
(foreløbig 7 mdr.) 

• Intet 

• intet 

• Jeg deltager ikke i aktiviteter 

• Ingen 

• Deltagelse i markvildtlav 

• Intet 

• regulering 

• ingen 

• Bestyrelse medlem 

• Fodring af fugle og vedligehold af 
foreningshjemmeside 

• Ingen pt. Har ikke tid. 

• Primær fællesjagt 

• regulering efter aftale med kommunen 

• Ingen af ovenstående - jeg tror måske min 
jagtforening er nedlagt eller også er vi 
under fem medlemmer. 

• Jeg sidder i bestyrelsen, er hundetræner og  
sidder i vore riffeludvalg. 

• Intet 

• ingen 

• Ingen de sidste par år. 

• Ingen aktivitey 

• Instruktør 

• Ingen 

• Ingen 

• Regulering 

• Ingen 

• Skydetræning, foredrag vi afholder, osv 

• Ingen 

• Er nyligt valgt til lokalbestyrelsen 

• Ingen 

• Messe besøg 

• Intet 

• Ingen 

• Er ikke nået dertil endnu at kunne finde 
tiden til det 

• underviser jægere i madlavning og 
håndtering af vildt 

• Ingen 

• Nyjægeraktiviteter 

• Deltager ikke i aktiviteter i den lokale 
forening. 

• flugtskydning 

• Ingen endnu 

• Har ikke deltaget i nogen aktiviteter 

• Deltager ikke 

• Ingen 

• ikke noget, men det er tilsyneladende et 
krav at være medlem af en lokal forening 
også 

• Ingen 

• Koordinering/facilitering af strandjagt for 
medlemmer 

• Ingen 
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• Regulering 

• Jeg deltager ikke i nogen aktiviteter. 

• Banevagter, event afvikling 

• regulering, genladning 

• Intet 

• Bestyrelsesmedlem, 
riffelinstruktør/træner, PRS-konkurrencer 

• Det er meget begrænset hvad der er af 
aktiviteter... 

• Mårhunde regulering 

• Ikke rigtigt noget 

• Regulering 

• Ingen 

• Ingen 

• Ingen 

• Jeg ville nok deltage i mere - hvis jeg 
kunne opdage jeres usynlige arrengementer 

• Deltager ikke 

• Foreningsarbejde 

• Sidder i bestyrelsen 

• på sigt regulering måger og råger 

• Ingen 

• ingen - endnu 

• Medlem af bestyrelsen 

• Regulering 

• Jeg har ingen skydeprøve inu 

• Er jagthundeinstruktør 

• Intet, blev indmeldt i foreningen da jeg fik 
mit jagttegn. Har aldrig deltaget i noget 

• Intet af oevnnævnte 

• Banevagt instruktør 

• Ingen 

• Hundetræning 

• Vi har en skydebane 

• Stort set ingen aktivitet i jagtklubben 

• Ingen 

• Ingen 

• Bestyrelsesmedlem 

• Instruktør i flugtskydning. 

• ingen ting 

• intet 

• Regulering 

• Ny, så jeg ved det ikke endnu. 

• Hjulpet med vildt kamera 

• Rågeregulering 

• Ingen, der er aldrig kommet nogen 
intromail eller lign, så føler mig ikke særlig 
velkommen 

• Ingen 

• Intet 

• Ingen 

• Har ikke deltaget i noget endnu. 

• Jeg har ikke deltaget endnu - skyldes i høj 
grad Corona 

• intet 

• Støtter op om foreningen 

• oprydning i naturen 

• Bueskydning kan jeg ikke i min 
jagtforening. 

• intet 

• Ingen 

• Jeg holder lige pause grundet covid 

• Ingenting 

• Ikke nogle 

• Fællesjagt når jeg er i Danmark. 

• Ingen. Har aldrig hørt fra den. 

• Der arranges meget lidt 

• Intet interessant 

• Jagthorn 

• Pt. ingen, der er ingen information om 
arrangementer, der er ingen invitationer, 
men jeg håber det er pga corona. 

• Ingen 

• ikke noget endnu... 

• Ingen 

• Vildtregulering 

• Er ikke blevet inviteret til noget endnu. Er i 
ny jagtforenning 

• jeg mangler riffelprøven , hvor og hvordan. 
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• Ingenting 

• Ingen, jeg får ingen svar tilbage 

• Sociale arrengementer 

• Ikke deltaget endnu, er nyt medlem 

• Bestyrelses arbejde 

• jagtens dag og hjorte brøl 

• Intet endnu 

• Jeg har endnu ikke være på jagt, men vil 
benytte mig af disse aktivitet 

• Jeg har været, og hjælper nu med 
"Nyjæger-jagter". 

• ingenting 

• Deltager ved andre foreninger ifm. skydning 

• Jagttegn 

• har lige fået jagttegn, så coronaen har lagt 
lidt låg på aktiviteter 

• Nyjæger, og mangler hagl/riffelprøve, så 
pt. ikke så meget. 

• Jeg har kun lige fået mit jagt tegn, men 
mangler stadig at bestå hagl og riffel 
skydeprøverne, så jeg har ikke deltaget i 
noget endnu. 

• Jagttegns undervisning 

• Ingen aktiviteter pga corona. 

• Ville gerne mere, men er lige startet 

• Er nu jæger og har ikke deltaget endnu 

• ingen pga handicap 

• Der har ikke været mange muligheder pga 
corona 

• Har ikke deltaget i noget lokalt endnu 

• Intet endnu da jeg først lige er kommet i 
gang med mit jagt eventyr 

• der har ikke været så mange muligheder i 
år gr. corona. 

• Ikke noget endnu da jeg er nyjæger 

• Ingen 

• Ingen. 

• Er ikke kommet igang med mødedeltagelse 
endnu. 

• Nyjæger endnu ikke kommet igang 

• Har endnu ikke været til et arrangement da 
jeg er nyjæger 

• Jægeraspirant 

• Er en meget lukket fest - desværre 

• Bestyrelsesarbejde i jagtforening og 
jægerråd 

• Ingen 
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HVAD ER FORENINGENS STØRSTE UDFORDRINGER? 
 
Angiv gerne flere svarmuligheder. - Andet? 

 
• at få flere unge medlemmer ind 

• Brugen af Forsvarets skydebaner 

• at få medlemmerne til at deltage i 
arrangementer 

• at afholde fællesjagter 

• Foreningen fungerer godt og nyder god 
opbakning fra medlemmerne. Vi er meget 
synlige i lokalsamfundet via fælles 
hjemmeside, kalendere lokalavis m.m.t 

• Vi fastholder vores medlemstal men 
fremadrettet ser jeg en udfordring der. 

• COVID-19 

• Pas 

• forening uden tilknytning til 
hovedjagtforening 

• Manglende vildt 

• Vi mistede mulighed for ny skydebane på 
grund af for lang svar tid fra 
jægerforbundet. Banen lå til højrebenet 
men blev trukket langt ud så ejer fandt på 
noget andet med jorden! 

• Aktivering af medlemmerne - vi har mange 
passive. 

• At retfærdiggøre for vores medlemmer 
hvorfor de skal betale til et DJ der hverken 
er demokratisk, politisk godt kørende eller 
som varetager medlemmerne interesser. 

• Er i en velfungerende forening, faktisk hvor 
alt spiller 

• Der er langt til toppen 

• det har været lidt småt med indtægterne 
det sidste år med hensyn til udlejning af 
området og jagthuset pga. coronavirus 

• Vi følger nogenlunde det årshjul som er 
vedtaget 

• Sikre medlemmerne mødes på tværs af 
særinteresser. Stor risiko for grupperinger 
om hundetræning vs jagt vs jagthorn etc 

• At få nyjægere til at deltage i de udbudte 
arrangementer, som fællesjagter mm. 

• At finde frivillige generelt til opgaver, 
banevagter, oprydning m.v. 

• At få andre jagtforeninge til at bruge vores 
riffelbane og ikke skyde i rør samt andet 

• For få skyde dage med riffel 

• Alder, meget få yngre medlemmer 

• Vi funger fin, med plads til uenighed 

• At få medlemmer til at deltage i aktiviteter 

• Finde nye aktiviteter i foreningen 

• Jeg er både kasserer og sekretær, fordi 
ingen andre har ønsket at bidrage. 
Foreningen har været sovende i 19 år, så 
aktivitetskultur kommer ikke over natten. 

• Få fat i de unge 

• At få yngre medlemmer gjort interesserede 
i at deltage i bestyrelses- og 
jagtudvaklgsarbejdet 

• At få medlemmer til at møde op 

• At vi forsøger at lave en anden type 
forening end den traditionelle. Dette støder 
naboforeninger og kredsen, som direkte og 
indirekte modarbejder vores arbejde. 
Ligeledes er vi udelukkende afhængige af 
Forsvarets velvilje til at leje skydebaner til 
os. Det samarbejde er ekstremt dårligt. Vi 
får ikke kontrakterne rettidigt. Forlænget 
behandlingstid, sene aflysninger. Alt dette 
går at pga. deres dårlige arbejde så 
fremstår vi utroværdige. Et øget fokus på 
et meget mere smidigt samarbejde med 
FES fra DJ's side vil være ekstremt 
ønskværdigt. 

• For få penge til vedligeholdelse af klubhus 

• der sker intet 

• vi har faktisk ingen problemer af 
ovenstående :-) 

• Vi kæmpe tilslutning også fra nyjægere der 
flytter her til egnen. 

• Ingen problemer 

• At beholde ny jægerne 

• at fastholde instruktørenes interesse pga. 
manglende riffelbane og flugtskydningsbane 

• At få søgt midler til generelt 

• At bevare strandjagten 
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• terraæn til hundetræning 

• at medlemmerne helst vil "at det skal være 
som vi plejer" 

• Har ingen udfordringer 

• Få unge Jægere i bestyrelsen 

• Bibeholde jagt arealer og dermed 
foreningebn 

• At finde areal til ny flugtskydningsbane 

• At få skydetider nok på riffelbanen. 

• Desværre er der 4 lokalforeninger i 
kommunen. Dvs der skal bruges 4 
bestyrelser og 4 af alting, antal medlemmer 
spænder fra 75 til 300. Der er ikke meget 
puls og ... desværre findes modet ikke til 
at lægge et par foreninger sammen og 
derved skabe robuste foreninger med 
kvalitet frem for kvantitet. 

• Samarbejde med enkelte naboer kunne 
være bedre 

• At få nye medlemmer til at betale den 
ekstremt høje pris for medlemsskab 

• Ingen af delene 

• Mange foreninger lever af gode grunde i 
fortiden og der trænger til at komme friske 
kræfter til på flere områder. Vi skal ud og 
have fat i dem! 

• Vi mangler et klubhus 

• afstand fra lokalforening til kreds/forbund 
er for stort. kreds 7 er i sig selv alt for stor 

• Medlemmers deltagelse i vores aktiviteter 

• Gammelt nag, og noget så simpelt som at 
tale pænt til hinanden. 

• Svært at få både et samarbejde og en 
dialog igang med både HB og CLC - kritik, 
så bruges strudse metoden, ingen respons 
eller en som ingen mening giver 

• At få vores skydebane tilbage efter den 
blev taget til motorvej 

• Alene denne undersøgelse er ikke tilpasset 
vores lokale struktur 

• Vi mangler specielt de unge. Pt kun et 
medlem under 25 år, ud af ca 75 
medlemmer 

• at finde lokalitet til en skydebane, da vores 
er nedlagt. Skydebane er essentiel for at 
tiltrække medlemmer og få socialt sted at 
mødes 

• Holde prisen nede for medlemmerne 

• bevarelse af skydebane 

• Strandjagtforening i stærk fremgang. Så 
mest luksusproblemer. 

• Fastholdelse af nyjægere 

• Den person som sidder i  kreds 5 tager alle 
opgaver 

• Søgning af fondsmidler til projekter 

• Stor udfordring at finde nye yngre 
medlemmer 

• Jeg har siddet aktivt i bestyrelsen. Men gør 
ikke længere. 

• Manglende opbakning fra 
landsorganisationen. Et alt for dyrt 
medlemsskab af hovedforningen. 

• At samle folk til arbejdsdage på 
jagtområderne 

• Formanden gemmer sig 

• Finde egnet areal til ny skydebane 

• At få nok medlemmer til at deltage i 
aktiviteter 

• At naboer og kommunen helt vi ha os lukket 

• Det er svært at få alle 
bestyrelsesmedlemmer til af tage ansvar 

• Få medlemmerne til at deltage i 
arrangementer 

• At sørge for, at alle føler sige ligeværdige 
og velkomne 

• At finde egnede arealer hvor vi kan tilbyde 
medlemmer aktiviteter. 

• At få tilslutning til arrangementer 

• Vi har en stabil jagtforening, hvor 
generationerne støtte op om hinanden 

• Ved ikke 

• Vi er ikke med i DJ, og har ikke 
udfordringer med noget af ovenstående 

• At finde unge medlemmer 
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HVORDAN SER DU, AT DJ KAN UNDERSTØTTE JERES ARBEJDE I 
FORENINGEN ENDNU MERE? 

 

• Fint som det er nu. Inspirerer på et 
ordentligt niveau og vi får svar, hvis vi 
spørger ind til noget speficikt. Mange 
udfordringer vil alligevel være ret 
specifikke. 

• Dialogmøder med lokale jagtforeninger 

• Besøg af konsulent lokalt 

• Måske med en fælles hjemmeside for alle 
DJ foreninger hvor der kan annonceres og 
ligges foto og diverse info op om 
kommmende og allerede afholdte 
arrangementer. Så man nærmest får en 
database med mulighed for at søge rundt. 
Databeskyttelsesforordningen  måske et 
problem ?? 

• Har ingen bud 

• Ved ikke 

• Jeg er lige valgt ind i bestyrelsen, så jeg 
ved det ikke endnu 

• At kredsen er opmærksom på de lokal 
foreninger og spørger ind til foreningenen 

• Alt i alt fungere det ok 

• Ikke kun lytte til dem der kæfter op på 
Facebook. ,men lytte mere til den 
almindelige jæger. 
 
Oplyse mere om baggrunden for politiske 
standpunkter. 
 
Smide Norbert ravnsbæk ud af HB 

• Ved at afsætte mange flere resurser til de 
lokale foreninger. 

• Opdelt medlemskab, med mulighed for 
medlemskab med og uden jagtblad, da 
mange af vores medlemmer ikke ønsker 
medlemsbladet, men gerne vil være 
medlem af DJ 

• Tjek foregående punkter / citater  
Evt synliggørelse kredsformand og leder fra 
DJF i de lokale foreninger 

• Tag kontakt til foreninger i stedet for at 
det er foreningerne der skal kontakte jer 
hver gang ring Fog til os en gang hver halv 
år 

• Ved at komme på banen i medier med info 
fra jagter og foreningsarbejde 

• Deltage i generalforsamlinger i 
lokalforening evt best møde 

• Være samarbejdsvillig, lad vær med at 
modarbejde gode initiativer. (Flere og 
lettere adgang til haglskydeprøver) og 
ensartet regler for afholdelse af disse, hvor 
det ikke afhænger af prøvesagkyndiges 
egne fortolkning / gradbøjning af reglerne 
for disse. 

• Være mere synlig 

• Bedre understøttelse i foreningens 
hjemmeside hvor platformen kan 
understøtte andre kalendertyper eller 
mulighed for intigreing deri. 
Her er tænkt på den model dj har ved 
foreningshjemmesider 

• Tone rent flag og tage den nødvendige 
debat med landbruget.  
 
Facilitere en kvalificeret debat mellem 
forskellige jægergrupper og deres 
håndværk - i stedet for blot at sige at DJ er 
for alle slags jægere. 

• Holde fast i jeres regions- og 
landsskydniger. 
Var skuffet over at i aflyste alle skydninger 
på et meget tidligt tidspunkt inden 
regeringen kom med konkrete tiltag. 

• Ved ikke 

• Lokale kurser 

• Som nyvalgt formand har jeg INGEN som i 
INGEN information fået fra DJ. Hverken på 
hvilke møder jeg kan komme med til og 
hvad jeg kan i min egenskab som formand. 

• vides ikke 

• Vigtigt at opretholde medlemmer 
administration 

• Egen betalingen for dj kursuser i lokal 
forenigen er alt for høj 

• Vi bruger ikke DJ 

• Ved ikke. 

• Ingen 
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• Kurser tættere på 

• Komme og besøge vores skydebane og give 
den omtale . Vi gør et stort arbejde for ny 
jæger der skal op til haglskydeprøve 

• at dj´s formand gider sit job og besvare 
sine mails. 

• Sikre bedre skydebaner 
 
Dj skal bruge flere resurser på at reklamere 
så vi sikrer flere medlemmer. Som lille 
forening har vi ikke nogen værktøjer som 
fleks skydebaner eller jagt at tilbyde nye 
medlemmer 

• Der er nærmest ingen forbindelse mellem 
forening og DJ, kun medlemsafgang. 

• Jeg synes faktisk at DJ understøtter 
foreningernen OK. 

• Har været i dialog med kredsrepræsentant 
og jurist 

• Arbejd for den lille jæger. bonden der går 
og plejer sine 3 ha. eller strandjægeren der 
nyder stilheden på vandet. Formanden skal 
simpelthen blive frækkere og turde bruge 
medierne til at fortælle hvor ringe vores 
miljøminister er eller i hvertfald turde stå i 
bedste sendetid og fortælle hvor utilfreds 
vi  er med at hun bare rykker duejagten. 
Hvor forkert det er at EU-cirkusset splitter 
vores fornuftige naturforvaltning her i 
landet. Stå op og fortælle hvor tåbeligt det 
er at bramgæssene er en trussel for mange 
andre arter, lysbuget knortegås, pibeand 
m.m. .. Simpelthen vise noget format... 
Spørg en almindelig ikke-jæger om de 
kender navnet på danmarks jægerforbunds 
formand.... Jeg tror svaret bliver 
nedslående. Og det er ikke fordi han ikke 
har viden og nogle visioner, men gå nu 
forrest, så det er os der skal diktere det 
grønne Danmark.  
Ellers ender vi sgu med at skrigeskinken 
Kjeld Nyhus får vind i sejlende og det ville 
da være træls. 
Men når ikkejægere ikke ved hvad DJ står 
for, så er det altså svært at trække dem 
ind. Vi har jo ikke nogen resultater og slå 
på... Resultater er ikke det der er iværksat 
til at virke om 10-20 år, det er det der er 
gennemført, ex. jægernes naturfond der 
stormer fremad og opkøber områder for 
næsen af aage v. jensen.  
Har før foreslået at blive ved med at 
arbejde for at få en sms konkurrence igang  
hvor folk kan sende en sms og støtte 
jægernes naturfond med 1 krone eller 2 

under Nak & Æd og så bliver der trukket en 
vinder af vildtkød fra en jagtfarm m. 
opskrifter m.m.. 
DR er ikke nemme, men de kan da betale 
en masse penge til andre formål under 
Sebastian Klein, så kan de også være med 
til det andet. Start med at bearbejde 
jørgen fra Nak & Æd, de kunne jo lave en 
særudsendelse fra et af Jægeres naturfonds 
arealer hvor arbejdet kunne vises frem. 
Vi skal frem i skoen..hurtigt.. 

• Mere kommunikation med lokale foreninger 

• at vi må skyde nogle flere dådyr (længere 
jagttider) 

• Dj understøtter os tilfredsstillende 

• Uha meget mere forståelse for de små 
foreninger 

• Dj burde få fingeren ud og komme mere ind 
i kampen for at få flere medlemmer. Det 
kan ikke være rigtigt, at lokalforeningernes 
selv skal løfte den del mens forbundet 
sidder på hænderne og fralægger sig 
ansvaret med at få flere medlemmer. 

• Møde op når vi som forening har opnået et 
resultat eller holder et arrangement på 
kredsens vegne 

• Vores forening er dannet pga lokale forhold 
vedr fredet skov og jagten deri 

• Det er svært . Det er sammensætningen af 
ældre medlemmer som ikke kan håndtere 
alt den it som skal administreres i dag 2020 

• det er godt nok 

• Uddannelse af bestyrelsen 

• få styr på medlemsnet 

• Være aktivt opsøgende og lytte til 
medlemmerne f.eks. mht. hunde i arbejde 
- hvorfor arbejdes der ikke for at 
arbejdende hunde kan være uden halsbånd. 
Alle hunde skal være chippet. Det handler 
om hundens sikkerhed. 

• Ok 

• Der er ikke en mulighed for at vælge, at DJ 
ikke understøtter os. DJ gør ikke noget for 
os. Synes det kunne være godt at DJ kunne 
hjælpe med lokale hjemmesider med 
individuelle login for medlemmerne, men 
så lokalforeningerne kunne have en fælles 
platform og it understøttelse 

• Ved ikke men i er langt væk fra lokal 
foreninger. 



259 
 

• Hjælp med at give incitamenter til at holde 
på medlemmer. Det kunne fx være jagter 
på Naturstyrelsens arealer, som kommer i 
lodtrækning i den lokale forening. 
Det vil give flere medlemmer. 

• Inddrage medlemmer helt ned til 
enkeltmands i vigtige spørgsmål  
Direkte valg ved vigtige valg  
Der er for langt til ‘toppen’ 

• Ved ikke 

• Det er ok hvis vi har problemer løses det 
hurdig så fint som det er 

• skydebane udvikling 

• Gør det godt, men nogle gange lang tilbage 
meldingstid. 
Hos de fleste går det dog meget hurtig ( 
Desire Juel, Mada Flinterup, Jan Henrik 
Rygaard med flere.) 

• ved at de hører på hvad hver enkelt 
jagtforening har på hjert mindst en gang i 
året.. til et møde.. og at vi har en direkte 
kontankt til dj   som vare tager hver kreds. 
og som kan fører de ting der kommer helt 
til tops..  og der skal være handlning 
NU!!!!!! 

• Det er lidt svært at svare når man er 
medlem at to foreninger. Den ene fungerer 
super godt, den anden blev sprængt for 3 
år siden. I forbindelse hermed syntes jeg 
ikke at jægerforbundets hjælp og indsats 
kom positivt frem i lyset for den del af 
foreningen der "tabte" snarere tvært imod. 
Det fjernede helt min lyst til at deltage i en 
almindelig jagtforening og arbejdet op mod 
DJ 

• Tidligere deltog en reprensentant ofte på 
vores generalforamling . 
Det betyd vi vidste hvem vi havde som lokal 
kontakt 

• Pas 

• ? Ved det ikke 

• Ved at arbejde for øgede jagttider på, 
trækfugle og småvildt 
 
Due, edderfugl, hare 

• Flere urafstemninger, så medlemmer føler 
de har indflydelse 

• Jeg er faktisk ikke klar over det. 

• Ved ikke 

• Svært at sige. Syntes nogle gange det er 
svært. At føle at forbundet kan sætte sig 
“ned “ på lokal forenings niveau 

• ???? 

• Sætte kontingentet ned, så der kommer 
flere penge ud i den lokale Jagtforening i 
stedet for til DJ 

• Måske være mere synlig i foreningerne. 

• Komme med gode råd/input. 

• Vigtige sager må ikke have så lange svar 
tider 

• Er ok som den er 

• Mere vejledning vedr muligheder om 
tilskudsordninger vedr 
Forskellige tiltag 

• Rådgivning 

• Eftersom vi er en garnison jagtforening er 
det selvfølgelig lidt svært med 
medlemmer, men grunden til dette er også 
at jagten på forsvarets arealer er taget fra 
os så de jagter vi kan udbyde om året kan 
kun 20-25 medlemmer være med på 5 pr 
jagt da der er noget vi deler med andre 
foreninger. Vi mangler virkelig vores eget 
jagt. 

• ved det ikke 

• Umiddelbart ser jeg ikke problemet med 
aktivitetsniveauet i foreningen som et 
problem DJ kan løse. Det afspejler måske 
mere en tendens i samfundet mht. 
foreningsliv og frivilligt arbejde. 

• vi kunne godt bruge hjælp til vores 
kasserer.. hvis DJ kunne lave et program 
der var nemt at køre for kasseren.. 
evt. bistand fra DJ med en 
regnskabskynding. 

• ? 

• Pas jeres arbejde i stedet for at bedrive 
interne magtkampe. Ansat nogle folk der 
har forstand på natur og ikke vil spise folk 
af med skrøner om den almindelige natur. 
Vis os at i varetager vores interesser og er 
villige til forandring, så i ikke er en 
forening anno 1992, men 2020. Sørg for at 
have fagfolk ansat der rent faktisk kan 
deres arbejde, om det så er politisk, 
juridisk eller biologisk. Jeres nuværende 
biologiske linje minder mere om 
gammeldags forstfolkementalitet end 
evidensbaseret viden. Lige nu kan ikke 
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engang tage jer sammen til at forsvare 
jægerstanden imod DOFs uredelige angreb 
med påstande om jagten som hovedårsag til 
Duehøgens tilbagegang. Det er så let at 
tilbagevise det, at i burde tørre gulv med 
dem. Sidst, men ikke mindst lad jeres 
pressemedarbejdere få nogle frie tøjler til 
at reagere hurtigere. Lige nu er det en 
gruppe frivillige, almindelige jægere og en 
der er ansat ved en anden jagtlig 
organisation, der forsvare jægernes sag 
hurtigt og mest effektivt i pressen. Jeg ved 
at jeres regler er med til at sænke 
hastigheden. Så lige nu er det folk der ikke 
nødvendigvis er i DJ regi og så alle tosserne 
der er medierne og folks første møde med 
jagten. Tag jer sammen! 

• Synlighed meddelsomhed. 
Man kunne evt. lave mailliste ud fra 
medlemsnettet, således man er sikker på at 
alle medlemmer får relevante oplysning og 
ikke som idag, hvor det i fleste tilfælde kun 
er formanden og sekundært kasseren 

• DJ er ikke til megen hjælp i foreneniner da 
det er så  
top styret uden føling med den almendelige 
jæger, 

• ved ikke 

• Mere fokus på at vi erhverver nye 
medlemmer 

• Udvikle, inspirere og opbakning til konkrete 
sager, som at støtte arbejdet med at 
hverve/uddanne nye jægere 
 
Lade politik og lobbyisme blive i politik og 
fokusere mere på jagten og jagttider for 
den brede del af jægerstaben 

• ???? 

• Har ingen ide'er for nuværende. 

• Intet 

• jeg ser det ikke 

• Der er alt for langt, fra forening til ledelse. 

• Ved ikke 

• Vi kan ikke ønske mere. 

• Jeg ved ikke om det findes på 
lederuddannelsen: 
Skriftlig 'drejebog' til bestyrelsesarbejdet, 
huskeliste, årshjul mm. Spørgsmål & svar 
liste. 
Sats mere på lokalforeningerne og støt op 
om dem. Medlemmerne har ikke noget 

forhold til kredsene, medmindre man 
skyder, har hunde eller spiller horn på højt 
niveau. 

• Tilbyde færdigstrikkede arrangementer i 
jægerråd 

• Har støttet glimrende med et beløb til 
materialer til junior-,ung- og 
nyjægeraktivitet. 
At kunne søge og få midler ud over det 
foreningen kan samle sammen er særdeles 
vigtigt. 

• Større gennemsigtighed i DJs arbejde. En 
del af en større gruppe. Dermed bedre 
sammenhold og aktivitet 

• Vi skal igang med at uddanne de unge til 
bestyrelsesarbejde i vores lokalforeninger 
ellers dør arbejdet ud. 
 
Støtte til at få politisk indflydeklse 

• det er svært at nå ud til alle medlemmer 
..ikke alle er på face eller læser deres 
jagtblad 

• Hvorfor skal man helt op i kredsbestyrelser 
arbejde før vi  kan få/ købe dj tøj. Vi er 
usynlig til messer osv. Hvorfor ikke være 
synlig på skydebaner osv 

• Få en ny og bedre form for 
medlemsmulighed, så man ikke er tvunget 
til blandet jæger, dette skræmmer mange 
medlemmer væk 

• En lettere kommunikation til toppen så de 
føler sig inddrager i beslutninger 

• Kan DJ ikke de er kun interesseret i gratis 
hjælp og foreningens penge 

• Det tror jeg ikke I kan. 
Vi er en lille forening, med kun få 
aktiviteter, og er tilfredse med tingene som 
de er. 
Havde vi haft ønsker eller ideer, havde I for 
længst fået det at vide. 

• - 

• Eksempelvis ved at afholde 
bestyrelsesweekend i jagtens hus for at 
styrke bestyrelser på tværs af kommunen 

• Ved at DJ kommer ud til os, og høre om 
hvordan vi arbejder 

• DJ bør måske følge op på de forskellige 
foreninger om der feks. holdes årlig 
generalforsamling og hvilke aktivteter der 
er i foreningen eller mangel på samme 
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• Binde jagtforening, kreds og 
hovedbestyrelse mere sammen. Eks. 
Arrangere ting i fællesskab istedet for 
nærmest hver for sig (især kredsarbejde 
virker næsten hemmeligt) 

• At den almendelig medlem bliver hørt og 
kan få en stemme når der er vald. Det er 
for gammeldags som der er nu.. 

• P.t. ingen idé 

• Nej 

• Fastholdelse af nye medlemmer. Vi har for 
mange nye medlemmer der ikke  bliver i 
foreningen 

• Ser jeg ikke umiddelbart. 

• Jamen vi skal jo bare spørge, så er der som 
regel hjælp og hente hos DJ 

• Fortsætte med at udgive jagt bladet, med 
relevante artikler. 
 
Fremme kvindes interesse for jagt. 

• At hverve nye medlemmer er det evige 
problem. 

• Som alm medlem syntes jeg at der er 
uendelig langt fra vores aktiviteter og 
engagement lokalt i foreningen og til DJ i 
jagtens højborg - jeg ved ikke hvem i er 
eller hvad i kan gøre for mig uden at det 
koster mig mere end det allerede alt for 
dyre medlemsskab. 

• De gør det fint allerede 

• Kom ud af huset -foreningen 

• I kan være aktive i debatten på FB. Det er 
utroligt hvordan det stikker af med usaglige 
argumenter, og meget foruroligende, at I 
ikke sidder klar ved tasterne for at være 
saglige !!! 

• ? 

• Kontakt fra HB medlem, jægerrådet 
flugtskydnings udvalget samt riffeludvalget 
under DJ 

• Ved det ikke 

• Kæmpe for at bevare den frie jagt ret i DK 

• Der er for langt op til toppen i DJ 

• Bedre juridisk bistand i.f.b. med 
skydebanen vi driver 
 
Inspirationspakke til tiltrækning af 
medlemmer 

• Merer synlig i lokal foreningerne 

• Kom ned påvirkes plan 

• Mindre topstyret, direkte valg. 

• Samle info om aktiviteter, som 
foreningerne i hele landet laver, og sende 
disse som inspirationsliste en gang årligt 
anonymiseret ud til alle foreninger. 
Det kunne hjælpe med at finde spændende 
ideer til noget mere lokalt liv................ 

• Det ved jeg ikke lige 

• Pas 

• Ved ikke 

• Det har jeg ikke nogen svar på 

• Idee katalog til aktiviteter 
Politisk "Pres" for skydebaner. 

• At i vil arbejde for de små jæger. Som 
strandjagt og landjagt . 

• Lytte til medlemmerne 

• Vores skydebane er lukket vi har ingen jagt 
tilknyttet vores forening, det eneste der 
kører er vores hundetræning hvor det er en 
lokal som lægger areal til da kommunen 
ikke har noget jord område de kan tilbyde 
(og her snakker vi Silkeborg kommune som 
bryster sig af at være en Outdoors 
kommune. Ved siden af det har vi naboer 
der klager over vores startspistoler som 
larmer ved skuds afgivelse så nu har 
kommunen påbudt os ikke at bruge skud til 
jagthunde træning, ellers vil de lukke for 
hundetræning. 

• Når der søges midler fra fonde, bør 
beslutningerne ikke træffes på 
kredsniveau. Dette kunne give bedre 
økonomisk understøttelse, da man da er fri 
for evt. rivalisering. 

• DJ er er altid parate til at hjælpe hvis vi 
har spørgsmål og det burde række, vi har 
medlemmer i foreningen som kun er 
medlem af forbundet fordi det er bundet 
sammen. 
flere har i den seneste tid spurgt om 
medlemskab uden at være medlem af 
forbundet. 
mange er utilfredse med resultaterne af de 
seneste års jagttidsforhandlinger og 
hjortevildt forvaltning,( det er for ulogisk 
med særfredninger indenfor relativt små 
lokalområder) det påvirker aktiviteterne på 
lokalforenings niveau at vi selv som 
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bestyrelse ikke altid kan svare på de 
beslutninger der tages i hovedbestyrelsen 

• Ved ikke 

• ingen kommentarer 

• Reklamere endnu mere bland ny jægere 

• Det kunne feks være, bedre samarbejde 
med militere anlæg, mener ikke at man 
som kontakt person,skal investere 5.000 kr 
for at man kan redigere i deres mail,i 
stedet for en redigerbar pdf fil ��� 

• Deltage aktivt i generalforsamling 

• Ved ikke 

• Der skal afvikles flere lokale 
foreningsmøder. hvor vi får mulighed til at 
spørge ind til de løbende aktiviteter DJ kan 
tilbyde og deltage i f. eks. 
generalforsamlinger i foreningen således at 
medlemmer ikke føler det er "langt til 
toppe". 

• Åbne op for jagtsamarbejde med 
Naturstyrelsens arealer i bekæmpelse af 
rovvildt samt regulering af kronvildt 

• Ved det egentlig ikke, da vi er en lille 
forening med stor opbakning til jagt og 
møder. Vanskeligt at få nogen til at gå ind i 
foreningsarbejdet. 

• Kom ud lokalt og holde kurser, foredrag, 
vise beplantning, vise fodermarker. 
sporhund arbejde 

• Jeg er nyvalgt formand ( som 71 årig) og er 
nok ikke så edb stærk, så meddelelser må 
gerne være enkelt at finde frem til og 
læselige for folk som ikke har en højere 
uddannelse. 

• ? 

• ved at dele haglprøverne ud til flere 
foreninger 

• Synlighed 

• Nedsæt div. priser. 

• Ved at være mere synlig til lokale 
arengementer, også i Wekend og helligdage 

• Ved at lade os have støttemedlemmer uden 
at i skal have økonomisk gevindst af det, 
f.eks hvis en enke fra en Strandjæger vil 
give vores Lokal forening et bidrag i kr og 
være medlem, så skal DJ have et beløb før 
vi må/kan få noget. 
Enken vil gerne støtte lokalt ikke DJ, som 
intet vil gøre noget for hende, dette ser vi 

tit, samt vi bliver forskyldt for at have 
skuffe medlemmer. 

• Ved at være mere med på det lokale plan , 
der for langt til toppen. 

• Ved ikke. 

• Vi har ikke i øjeblikket brug for yderlig 
hjælp. 

• Efter 19 år uden aktiviteter og udfarende 
bestyrelsesarbejde kunne jeg godt tænke 
mig, at DJ synliggør i Jæger, hvilke måder 
man understøtter foreningerne med 
udsendelse af materiale om fx Jægerråd og 
hvad de enkelte fora tilbyder, invitation til 
jagter, der kan gøre bestyrelsesarbejde 
attraktivt mv. Info må meget gerne også 
indeholde oplysning om de typiske tilbud, 
som en forening opnår igennem en 
kommune. Så kan man udfordre 
kommunerne, hvor de "hænger i bremsen" 

• Evntult oplyse om at leje skydetrailer 

• Dj hjælper ikke med andet end, at holde 
styr på hvor mange medlemmer vi har 

• Pas 

• Syntes det understøttes fint 

• Det er vanskeligt at svare på. Jeg synes, at 
vi får den allerbedste hjælp og rådgivning, 
når vi henvender os med konkrete 
sager/spørgsmål. Jeg vil gerne udtrykke 
stor ros og tak til medlemsservice ! - Jeg 
synes, at DJ's hjemmeside er lidt for "tung" 
at arbejde med. Hvis man indtaster et ord i 
søgefeltet får man alt for ofte melding om, 
at det søgte ikke gav nogen resultater. 

• ved ikke 

• Arbejde for mindre fredningstider 

• ? 

• DJ understøtter vort arbejde  
når vi har brug for dette. 

• i bør tage rundt i lokalforeninger og 
præsenterer jeg , tage med til en 
debataften osv. i skal mere ud af borgen 

• Ved ikke 

• Medlemskampagne nye medlemmer. 

• Være synlig. 

• Kontingent nedsættelse 

• Jeg ved ikke hvordan, men der er brug for 
en større forståelse blandt jægere, at det 
er nødvendigt at være medlem af 
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jægerforbundet, ligesom jægerforbundet 
skal finde en løsning på et for mange for 
højt kontingent. Der er for mange der ikke 
vil give den pris og derfor ikke er medlem. 

• Tage bestyrelses medlemmer der er 
f.h.v.bestyrelsesformænd ikke kan være i  
deres ejet region 

• ved ikke 

• Synes de gør det godt nu 

• Ingen kommentsr 

• Det gør DJ 

• ved ikke 

• Direkte opsøgende med tilbud direkte til 
formanden af de lokale jagtforeninger 

• Mere synlighed i den lokale jagtforening, 
evt. en gang årligt. 

• Formanden skal søge mere kontakt hos DJ 

• Indføre en anden form for lokal 
medlemskab.... som det er med 
ekstraordinært medlemskab er en kæmpe 
hindring for lokal medlemsskab 

• Grundlæggende kan vi sagtens klare vores 
aktiviter selv.  
Vi har dog brug kun at bruge tid på vores 
kerneydelse og ikke samarbejdsproblemer 
med FES.. Hvis DJ kan sætte fokus på eller 
afsætte en administrativ medarbejder til at 
håndtere jagtforeningernes kontrakt af 
Forsvarets skydebaner for at aflaste FES og 
fjerne "støjen" omkring samarbejdet vil 
dette være perfekt. Så kan vi fokusere på 
vores kerneydelse i foreningen. Dette er 
helt klart vores største langsigtede 
udfordring, for om foreningen overlever i 
de lange løb. 

• Dleltage i de små foreningers problemer 

• Få de lokale hjemmesider til at fungere 
optimalt 

• Komme med forslag til aktiviter  til lokal 
foreningerne 

• Ved ikke 

• tilbyde aktiviteter der har medlemmernes 
interesse 

• Foreningen har god støtte i hjælp til 
etablering af en ny riffelskydebane. DJ kan 
evt. støtte dette projekt ved søgning af 
fondsmidler. 

• Se at få uddannelse til bage i jæger regi og 
se at få indført den korte jagttegns 
uddannelse indført i jæger så vi har en 
mulighed for få fat i de personer så der er 
en mulighed for at oplyse om vigtigheden i 
at stå sammen og være et stærkt forbund 
nå der skal forhandles jagter i DK 

• Ingen relevante kommentarer 

• Mere direkte kontakt. 

• Der er for langt i mellem os 

• At vi kan søge økonomisk hjælp uden at vi 
selv skal stille med samme sum. Derfor kan 
vi ikke få nyt tag på klubhuset 

• Svært spørgsmål ! 

• Ingen behov..ud over foredragsholdere 

• Tag et emne op på landsplan, eks. 
Mårhund, bred det ud i medierne, måske ad 
flere gange, til hele befolkningen, 
ulemper/skader de medfører, så kunne vi 
måske få lidt medvind, når vi søger lidt 
midler til regulering hos kommunen, indtil 
nu har de ikke kunnet finde hverken 
forståelse eller midler. Hvor mange har set 
en levende mårhund ? måske derfor ! 

• pas 

• Ikke noget specielt. 

• Ingen ide 

• God kontakt og godt samarbejde til ens 
kreds 

• Er generelt meget godt tilfreds med de 
materialer og kurser der tilbydes 

• Ved oplysning om regler 

• Sikre bevarelse af eksisterende 
flugtskydningsbaner og etablere 
langtidsholdbare løsninger for flugtskydning 
- eksempelvis indendørs ikke støjende 
skydebaner. Et sådant projekt kan næppe 
håndteres sf en lokal Jagtforening. 

• Vi har haft store problemer med at 
indmelde nye medlemmer i DJ. Det er 
blevet bedre. 

• Kortere vej til DJ, ingen kreds og JKF 

• Være mere synlige i de lokale foreninger. 

• DJ understøtter pt. med den rådgivning og 
vejledning som der forespørgeres om, så 
OK. 
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• Flere beslutninger på foreningsniveau. Gør 
vejen kortere fra forening til DJ. Kredsen 
er et unødvendigt led 

• Bestyrelse kursuser 

• godkendelse af ny riffelbane 

• Sende alt info til hele bestyrelsen 

• Er der hjælp at hente 

• Det ved jeg ikke. 

• At få noget mere info så der ikke noget der 
går tabt 

• Modarbejde utallige og forskellig lovgivning 
landet over. 
Det er ødelæggende for foreningsarbejdet.  
Vi i foreninger føler os uden indflydelse i 
sidste ende.  
Danmark er ikke større end vi sagtens kan 
klare os med samme regler landet over. 

• Vi har en god økonomi. så ingen 

• Lave et medlemsregister hvor vi kan trække 
oplysninger fra så vi ikke alle sammen skal 
leve op til GDPR 

• Ved overordnet troværdighed i 
hovedforbundet. 

• Hvis DJ bliver opmærksom på tværfaglige 
interesser på det grønne område, at tage 
kontakt til os som forening, og gøre 
opmærksom på muligheder 

• Hjælpe med til at forklare Danmarks 
Naturfond i Nationalpark, at en godkendt 
Sketbane, som har været i 
brug i 60 år ikke må lukkes på grund af 
haglnedfald på  
dyrket landbrugsjord. 

• Rådgivning 

• godt spørgsmål 

• ikke mere end nu - resten klares i 
Jægerrådsregi. 

• Flere oplysende foredrag - ikke alle læser 
medlemsbladet, men deltager gerne i 
interresante foredrag 

• nej 

• ? 

• Det ved jeg ikke. 

• Intet specifikt 

• Besøg og deltagelse i bestyrelsesmøde 1-2 
gange om året 

• materialer til uddannelse, rekruttering og 
fastholdelse 

• At kunne tilbyde jagt en gang om året for 
en forud bestemt antal medlemmer evt 
med egenbetaling ..til de foreningerne der 
ikke har jagt 

• opsøgende med inspiration, nærværende, 
folk vil se giraffen 

• Skaffe bestyrelsesmedlemmer 

• Give flere aktiviteter ud til jagtforeningen.  
Ikke kun holde 1 arrangement men mere 
egns. 
 
Hunde prøver burde give flere penge til at 
fremme fuglevildt på markerne, flere gode 
prøver, giver flere deltagere 

• Vi hører aldrig fra kredsen vedr vores lokale 
forening 

• Har vi problemer er de gode til at hjælpe 
og vejlede os så vi er klar til at passe 
bestyrelsarbejde 

• ingen kommentar 

• Indtil nu har man altid være hjælpsomme 
og imødekommende på vores anmodninger 

• Ingen kommentar, synes vi får den hjælp vi 
har brug for når jeg kontakter DJ . 

• mere direkte kontakt 

• Mere engagement i at fastholde 
medlemmer istedet for den kæmpe indsats 
for at skaffe flere nye medlemmer. 

• Skal være meget mere synlig ned på gulvet, 
virker som meget topstyret 

• Som idag ! 

• Det ved jeg ikke 

• At tilbyde alle jagtforeninger adgang til 
medlemssystemet med en økonomidel, så 
alle cigarkasseregnskaberne forsvinder og 
regnskaberne er hosted så de ikke 
forsvinder når en kasserers computer går 
ned eller kasseren afgår i utide. 

• Ved ikke 

• Jeg tror måske ikke DJ kan gøre så meget, 
for DJ tilbyder en masse, det er mere et 
spørgsmål om foreningen-bestyrelsen 
modtager tilbudene / interesserer sig for 
tilbudene - ønsker nytænkning. 

• Ved ikke 
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• Måske mere reklame for medlemmerne, 
som f.eks. besøg i jagtens hus med 
rundvisning, som næsten har været umulig 
!! 

• At DJ er der kun på grund af hele landets 
lokal foreninger 
det glemmer de, de har kun fokus på sig 
selv. 

• Bedre samarbejde mellem hovedbestyrelse 
og små foreninger 

• - tilbyde bedre it-løsninger bl.a. i forhold 
til hjemmeside med mulighed for sms 
funktion, tilbyde regnskabsprogram, tilbyde 
billig løsning i forhold til tilmeldingssystem 
til arrangementer, 

• evt deltage i et møde om året hvor man 
kan følge op på hvordan det går, så 
medlemmer kan komme med input 

• Ved at stille op med eksperter når 
Jagtmodstandere tryner os lokalt. 
Modstanderne stille i stærkeste opstilling. 

• Bedre hjælp ved miljøsager omkring 
skydebaner 

• Det er fint, som det er. 

• Gøre mere for jagten i Danmark  
Især den frie  jagt 
Der bliver gjordt alt alt for lidt! 

• Dj bør arbejde for den jævne borger / 
jæger  og ikke arbejde for de store 
jordbesiddere i forhold til 
arealbegrænsning omkring hjortejagten. 

• Som sagt tidligere 
Kursus i opsætning af hjemmesiden 

• Ved ikke 

• Der er rigtig meget hjælp at hente hos DJ, 
hvis vi skulle ønske det, men ingen i 
bestyrelsen er interesseret. Selvom vi er 
over 200 medlemmer, var jeg den eneste, 
som deltog på kredsmødet. 

• Ved at være mere synlig i foreningerne, 
inspirere foreninger til aktiviteter der kan 
tiltrække medlemmer og fast holde 
medlemmer samt 

• Hjælpe med træningsområder for de 
stående hunde 

• En ny formand ville nok have gavnet og at 
formand og kreds valgte kun kan sidde i 2 
perioder 

• gennem jægerrådet, udfordre kommunen 
(aalborg) på at få jagten tilbage i tidligere 
Nibe Kommune 

• At DJ kommer mere ud i foreningerne. 

• Nedlæg Jægerrådene og/eller find ud af 
noget der fungerer. 
Der skal på en eller anden måde mere 
synlighed ud i foreningerne om "Forbundet" 
som begreb. DJ er ofte "dem der ovre på 
Kalø" (og før i tiden var det "dem der i 
Rødovre"). 

• sende en person til den årlige 
generalforsamling således at medlemmerne 
kan se at DJ virkelig eksisterer. 

• Det er en katastrofe at vores forenings 
mailadresser kun kan tilgåes fra webmail, 
dette skal ændres således vores mails igen 
kan bruges fra div mailklienter! 

• Ved at være synlige, mange nye/unge 
jægere ser ikke nødvendigheden i at være 
medlem af en forening, det være sig 
ligegyldig om det er jagt eller en anden 
fritidsinteresse. Mange finder ligesindede 
gennem sociale medier i dag. 
Hvis man så samtidig finder DJ 
"tung"/topstykket og hvor det menige 
medlem er uden for reel indflydelse bliver 
det svært for foreningerne at hverve og 
fastholde medlemmer. Måske DJ kunne 
arrangere nogle større aktiviteter hvor man 
kunne "brande" jagt og outdoor, og på den 
måde gøre de små foreninger mere synlige.  
Måske en slags landstævne for jagt som et 
tilbagevendende aktivitet. 

• Mere EDB værktøj til rådighed 

• Vi har haft stor hjælp ved ombygning af 
flugtskydningsbane 

• Økonomisk hjælp til lokale arangementer 

• Det fungerer som det er 

• Ingen mening 

• web kurser 

• Få hele bestyrelsen på kursus sammen 
samtidig 

• Intet - det er os selv som skal gøre 
benarbejdet 

• Foreningskonsulenter! 

• Ved ikke, måske besøg. 

• .???? 

• være lydhør 
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• Gøre nogle cases på udfordringer og 
løsninger tilgængeligt på medlemsnettet, 
som man kan tage op på et 
bestyrelsesmøde. 
der er ikke ressourcer til deciderede 
bestyrelseskurser 

• Økonomi 

• Et kursus til nye bestyrelses medlemmer 
med fx. Opsætning af hjemmesiden 

• Være mere aktive i de lokale foreninger på 
eget initiativ 

• ok 

• Jeg finder forbundet for topstyret. Senest 
ved udpegning af formand for hjortevildtet 
i kreds 2. 

• Fx komme på besøg eller deltage i en 
generalforsamling eller et bestyrelsesmøde. 
Vi føler egentlig at vi er meget alene i 
bestyrelsen men også at det er ok. 

• Når vi har behov for det er der svar. Tror 
på at dj kan hjælpe med det meste, hvis 
man hr brug for det. 

• Have fokus på at medlemskabet ikke bliver 
for dyrt. 

• det er nok svært at finde mere 

• Ved at sikre systemer (it) som dækker de 
behov vi har derude i virkeligheden 

• DJ bør overtage buejagten helt i stedet for 
Foreningen af Danske Buejægere. 

• ?? 

• Hjælpe med lokale områder  til brug for 
jagtforening så udlånes af NST eller 
kommunen  
Lige som idrætshold kan låne en hal burde 
vi kunne låne et stykke brakmark/ eng eller 
skov 

• Ved det ikke rigtig 

• Vi kan altid få konsulent bistand fra 
Jægerforbundet, hvis det er nødvendig.  
Udfordringen er, at få passive medlemmer, 
der støtter Jægerforbundet for jagtens 
interesse til at møde op på lokale 
arrangementer og generalforsamling. 

• Udbyd Flere haglskydeprøver i 
lokalområdet - Flere prøver = flere jægere. 
 
Mental træning til hagl- og riffel- skytterne. 

• Støtte mere op om de små foreninger 

• Ved ikke. 

• Støt op om vores aktiviteter, og sænk 
prisen på kurser. 

• At bidrage mere til udgifter vedrørende 
vores markvildtlav 

• Sætte kontingentet til forbundet ned, så vi 
får flere medlemmer. 

• Jeg tror den er ok 

• Da der ikke er nogen støtte vil alt jo være 
et fremskridt 

• ? 

• At vi selv var mere synlig, vi er bare en lille 
foregning der har en bestyrelse, og 7 
medlemmer der afholdes 3 jagter årligt og 
det er det 

• Opsøgende konsulentvirksomhed i landets 
jagtforeninger som kunne understøtte 
bestyrelsens mødeaktiviteter, emner og 
arbejdsprocesser gode råd om 
tilrettelæggelse af bestyrelsesmøder ved et 
observations besøg i et aftalt 
bestyrelsesmøde ! 

• Ved ikke 

• Tror ikke DJ kan gøre endnu mere - vi kan 
jo ikke TVINGE folk til at være aktive 

• Svært at sige, som studenterjagtforening er 
det meget sociale arrangementer. 

• Oplysning 

• Nytænkning hele tiden 

• At vise mere synlighed i diverse foreninger. 

• ?, med den formand er det totalt umuligt 

• Ved at være tættere på.. og lytte 

• Inspiration til bestyrelser 

• Bedre hjemmeside værktøj det konkrete er 
ikke særligt brugervenligt - det meldte vi 
endnu ind ifbm den nye hjemmeside 
opbygning.  
Vi føler os svigtet på dette punkt. 

• Dj skal være mere synlig ( behjælpelig) 
eks. Ved anlæg af skydebaner 

• Der bliver lavet mange gode nye tiltag i DJ 
- men der er en uvilje til at modtage de 
udviklede muligheder i foreningen - vi gør 
som vi plejer, og formanden er utilbøjelig 
til at uddelegere opgaver, der har med 
jægerråd, grønt råd og kredsråd at gøre - 
han vil have maksimalt indflydelse og en 
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ten tør ikke uddelegere, eller er bange for 
at miste position ved at uddelegere. En 
meget gammeldags og ortodoks ledelsesstil, 
der bør og skal arbejdes med. 
DJ kan nok ikke gøre så meget ved det - det 
er noget vi skal have håndteret lokalt, men 
det gør ondt at starte den proces og skal 
gøres på en måde, så alle er vindere i den 
sidste ende. 

• Ved at lave administrations systemet af 
medlemmer nemmere for foreningens 
bestyrelse. Tilbyde arrangement 
tilmeldings service til foreningerne der kan 
lave opslag i medlems kartotek for at sikre 
at folk der tilmelder sig er medlem. 

• Det er en udfordring når 
bestyrelsesmedlemmer er egenrådige og 
ikke ønsker ændringer og har oplevelser fra 
fortiden med ind ved bestyrelsesbordet 

• DJ bør komme på besøg og undervise i 
bestyrelsesarbejde og definere DJ rolle for 
jagtforeningen 

• Mere synlighed om hvad det er DJ kan 
hjælpe lokalforeninger med ( os der 
kommer på DJ's lederkurser får dette 
indblik, men bør måske gøres mere synlig 
for alle) 

• Hjælp til at sammenlægning af små 
foreninger 

• ved ikke 

• L 

• Gør jer mere synlige lokal. 

• ved ikke 

• Større mulighed for tilskud til aktiviteter. 

• Sende en velkomst pakke til nye bestyrelses 
medlemmer, hvor alle relevante 
oplysninger omkring bestyrelses arbejde 
gennemgåes.  
Tilbud om kursus/besøg på Kalø for at give 
dem en god start. Der mangler et naturligt  
bindeled fra top til bund, for at nye 
“forenings arbejdende“ føler at de er en 
del af noget stort og får et naturligt forhold 
til de ansatte på Kalø. 

• ved ikke 

• Komme til generalforsamlinger 

• Intet understøttende arbejde 

• ved ikke 

• ? 

• Ikke nødvendigt 

• Give juridisk støtte, af gavn, ikke af snak. 
I coronatid, give klare retningslinjer 
Yde økonomisk kompensation i coronatid 

• Sørger for at vi i vores små samfund stadig 
kan gå på jagt i Danmark om 20 år 

• Synlighed 

• Besøg på generalforsamlingen 

• DJ bør blive bedre til at nå ud til de 
enkelte lokalforeninger, der kommer nogle 
online nyhedsbreve, og en lommekalender 
med posten.. der er set herfra hvad Dj 
understøtter foreningerne med. DJ kan 
blive bedre til at sælge sig selv i relation til 
lokalforeningerne. 

• Ved ikke 

• Jeg er kun suppleant (på papiret), så jeg 
kender ikke udfordringerne... 

• Svært at sige, en valgt formand behøver 
nødvendigvis ikke være god i sin 
kommunikation til den øvrige bestyrelse, og 
allerede her er der i mine øjne et problem. 
Dette er ikke noget DJ kan ændre på, men 
her i “udkanten” er de fleste jægere ældre 
og tør ikke prøve noget nytænkning. 

• Ved at sørge for bedre jagt for 
medlemmerne, det giver mere deltagende 
medlemmer 

• Generelt gøre det mere attraktivt at være 
medlem, så vi for flere aktive medlem, og 
der med flere til at trække læsset! 

• Ved at stoppe med at fokusere på 
medlemstilgang Og få alle til at være “parti 
soldater”. Istedet vis jægerne hvad man 
kan få ud af at være medlem. Fortæl den 
positive historie  

• Det er ok som det er nu 

• Ved at være mere jordnær 

• ved ikke 

• Få snarest ændret organisationen, direkte 
medlems valg til formand, måske skulle der 
have været lyttet til Struktur udvalget, 
men at det bare fejes af bordet af HB - 
viser tydeligt hvor topstyret og lidet 
demokratisk DJ er.. Sørgeligt.. 

• Skal tænke over det 

• Tættere kontakt, evt. Med en lokal kontakt 
person 
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• At man husker at vende tilbage på 
forespørgelse på hjælp til skydebane og 
hjælp at håndtere kommune som sylter sag 

• VED IKKE 

• Den største kontaktflade ligger nok hos 
vores kassere/ DJ admin. der kender jeg 
ikke arbejdsgangene godt nok at udtale mig 
om. Men igen.. DJ skal være synlige politisk 
og i samfundet, er de det.. og vindes der 
lidt kampe .. .  så skal jægerne uden 
medlemskab nok komme hen ad vejen. Der 
skal oplyses at de danske jægere er 
dygtige, de gør en masse godt for faunaen 
ikke kun vildtet... og jægerne hjælper i 
samfundet med regulering. Det skal 
udbredes til befolkningen, 

• Ved ikke 

• Det vil jeg helst ikke have at DJ gør 

• jeg har ikke nået at sige vi har fået og få 
rigtig støtte når vi har brug for det tak 

• Lokal forankring !! Ikke samme struktur 
over hele landet 

• Ved at lave kursuser i samme prisklasse som 
andre 

• Ved ikke 

• Vidensdeling for andre foreningers succes. 
Jeg tænker specifikt på foreninger med 
stor medlemsfremgang, især blandt de 
unge. Hvad gør de for at tiltrække dem? Er 
det unge under 16 man skal gå efter, hvilke 
arrangementer efterspørger de?  
Jeg tænker selv på at gå sammen med 
ungdomsskolen for at få lerdueskydning på 
“menukortet” for de unge under 16 år. Men 
det er lidt bremset af corona pt. 

• Har ikke sat mig ind i det 

• Jeg synes selv, at vi som forening har et 
ansvar for at tage kontakt til DJ, når vi står 
i en given situation. 

• Ved ikke 

• mere samarbejde med  med formmand 

• ingen ide 

• Være lidt mere proaktive på kredsniveau. 
Måske der burde være et tvungent årligt 
møde hvor kreds repræsentanter besøger 
den lokale forening til en dialog aften. 

• Understøtte lettere papirarbejde og 
regnskabsføringer. 

Understøtte praktisk arbejde frem for 
bogføring 

• At i er mere proaktive, jeg ved godt, at vi 
også skal se ind af.  
 
Eksempel: Hvis vi skal tromme 15-60 
sammen til et arrangement, så dør den der. 
Hvis DJ eller kredsen sætter nogle 
mødedatoer op, så vil der helt sikkert ske 
noget, og måske får vi dannet et nyt 
netværk til alles gavn, hvem ved. 
 
Bestyrelsesarbejde lokalt 
Kurset henvender sig til bestyrelser i 
jagtforeninger, kredse og Jægerråd, der 
ønsker at få styrket bestyrelsesarbejdet og 
skabe grundlag for det fremadrettede 
arbejde. 

• Sammen tale 

• Ved at lave forbundet til et demokratisk 
organ. Direkte valg til formandsposten og 
til hovedbestyrelse. Den måde det kører på 
nu er ikke til jagtens tjeneste. Hvor mange 
fugle er blevet fredet med2ns CLC har 
siddet ved roret? Alt for mange. 

• Større magt og flere penge til jægerrådene 

• Medlemsværgning 

• Mere synlig hvad DJ gør for vore 
lokalforeninger, der en tendens til  at 
jægere/medlemmer ikke gider DJ, da DJ 
tager for stor en bid af kontigentet. Det er 
ikke kontigentet der gør at vores forening 
lever, det er de frivillige der står for 
arrangementerne 

• ? 

• Jeg synes at det er fremragende 
administration som altid er behjælpelig 
hvis man søger hjælpen. Jeg synes leder-
uddannelsen er et rigtig godt tilbud som jeg 
er sikker på rigtig man ville kunne få glæde 
af. Jeg har desværre ikke fået tager den 
endnu, men hører kun store roser.  
 
Jeg synes DJ skulle arbejde på at 
dygtiggøre flere bestyrelser med leder-
uddannelsen. Så noget markedsføring så 
flere kom på den ville være den største 
hjælp er jeg sikker på. 

• DJ skal være bedre til at oplyse og 
markedsføre om de tilbud de har til 
foreninger, og værktøjer de kan tilbyde 
bestyrelserne. DJ skal være bedre til at 
oplyse om tilskudsmuligheder, og være 
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mere opsøgende angående dette.  
DJ har f.eks. registreret hvilke foreninger 
der har skydebaner eller lign. DJ kunne i 
forbindelse hermed opsøge de enkelte 
foreninger og oplyse om de konkrete 
muligheder for tilskud til drift/fornyelse 
der er, og hjælpe med at åbne øjnene for 
foreningerne herigennem. Den passive 
oplysning via mail/nyhedsbrev er ikke 
fyldest gørende. 

• DJ skal meget tættere på lokal 
foreningerne og der skal være mere direkte 
demokrati 

• Kursus mv. skal ikke lægge i hverdage, hvor 
man skal bruge sine fridage på det. Man 
bruger i for vejen meget tid på det uden at 
blive lønnet, og så synes jeg, at det er for 
meget at forlange, at man også skal bruge 
sine fridage på at komme på kursus, fordi 
DJ vælger ikke at lægge det i en weekend. 

• relevate foredrag 

• Evt. Hjælp på lokale messer. 

• Hver mere synlig 

• Bedre synlighed fra DJ 

• ved at arbejde for almindelige jægeres 
interesser,og ikke kun for godsejernes 
interesser 

• Synliggørelse af hvilke fordele vi som 
forening har ved at være medlem af DJ. 
Løbende medlemslister så vi kan kontakte 
medlemmerne 

• Synligheden i samfundet, og få aktiviteter 
igang på kreds niveau. Der er for meget 
teori og for lidt aktivitet.  
F.eks. så jeg gerne der blev ydet mere til 
at hjælpe med midler ifm regulering af 
mårhund. Det er alt for meget op til den 
enkelte jæger at investere mange penge til 
det nødvendige udstyr. 

• Inspirere til bredere samarbejde i kredsene 
mellem jagtforeninger. Inspirere best cases 
ifht at finde nye og unge medlemmer. 
Skabe årshjul og andre kladder med nøje 
beskrevede formater til udførsel af 
aktiviteter ud fra de foreninger der har 
mest succes med deres aktiviteter. Gøre 
det nemt for andre at kopiere og ikke selv 
skulle opfinde/ udføre på mindre effektive 
måder. 

• kom ud og vær synlig en gang i mellem 

• Det forrige spørgsmål kunne man ikke 
komme videre fra, hvis man ikke satte 

kryds mindst et sted. Jeg synes 
overhovedet ikke, at DJ hjælper med 
noget. DJ er nærmest helt usynlig og 
ubrugelig. 

• Flere kurser som har et niveau så et 
bestyrelsesmedlem kan være med. Ofte er 
et medlem af bestyrelsen “tvunget” ind da 
andre ikke vil så det skal være nemmere at 
blive god til arbejdet 

• Jeg mener de under støtter det helt fint 

• ? 

• Mere lokal stof i medlemsbladet, måske i 
form af et lokalt opdelt nævn som 
kontakter og besøger lokal foreningerne. 

• Lidt svært at sætte ord på, måske mere 
opsøgende 

• Ved lkke 

• jeg ser ikke de understøtter på nogen 
måde, blev tvunget til at svarer på 
forgående spørgsmål for at kunne komme 
videre! 

• Understøtte os økonomisk i.f.m. renovering 
og vedligehold af klubhus og 
træningsfaciliteter m.v. 

• Få skiftet ud i de forskellige folk der har 
siddet der længe og kun er der for pengene 
og gratis jagter 

• Kurser i bestyrelsesarbejde 

• Hjælpe med at gøre værgering af 
medlemmer endnu bedre. 

• Ved landspolitisk at sætte fokus på de 
mange lukninger af skydebaner og 
derigennem de mange jægere der ikke får 
vedligeholdt deres skyde færdigheder. 

• Lyt til jeres medlemmer  ellers falder det 
hele på gulvet 

• Stille midler (ikke kun økonomisk) til 
rådighed. 

• ??? - Vel rettere, hvordan kan foreningen 
formulere områderne, hvor der er brug for 
hjælp. Arbejder oftest efter devisen: "Som 
vi plejer" 

• Sende tilbud bredere ud, lige nu er det kun 
formændene der får det 

• Større andel i kontingentet. 

• ved og tilbyde foreningen et organiserings 
værktøj / planlægnings værktøj (e.g. 
plandisc) 
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• ved   kontakt med vores bestyrelse 

• Vi havde besøg af Karen Friis i vores 
Jægerråd. Hun har nogle gange 
betragtninger omkring af foreninger skal 
være bedre til at arbejde sammen på tværs 
som hun meget gerne må arbejde videre 
med 

• Det kræver at man fra foreningerne 
henvender og evt. beder om hjælp til 
opgaver og problemstillinger Komme væk 
fra det motto: Vi klarer det selv! 

• Hej ville have valgt nul af forrige 
svarmuligheder, men det acceptere 
systemet ikke. 
 
Der er kæmpe hul fra kredsen til 
jagtforeningerne og her mener jeg ikke at 
det forsvinder i Jægerrådet, men at det 
ikke eksistere.  
Arrogancen var til at føle på på kredsmødet 
og de ting som vi nævnte er der intet gjort 
ved. Meget godt symboliseret ved at kreds 
3 ikke har leveret en nyhed  på 
hjemmesiden i 2020 

• Ved at dj får ro i alle hjørnet.. 
Det giver arbejdsglæde...og det får vi ikke 
men denne ledelse....så frivillige føler 
glæde ved arbejdet.... 

• Hjælpe med at fordele arbejdet. Det er 
nemmere at få nye folk til en bestyrelse jo 
mindre man SKAL være tilstede. Hvis man 
kan vælge det sjove til  i stedet for at 
alting bliver sur pligt. 

• Det ved jeg ikke, er godt tilfreds med den 
hjælp vi har brug for. 

• Det vil lette arbejdet hvids medlemmerns 
jubilæums nål kom automatisk så man ikke 
skal side og holde øje med det. Medlemmer 
bliver utrolig skuffet hvids det bliver 
glemt... jubilæums nål skal komme 
automatisk til bestyrelsen formand hvor 
han der efter kan overrække den.  ... tak 

• Stille forslag til hvordan administration af 
foreningen kan blive lettere  
Nemmere afregning af DJ aktiviteter 

• Vi skal finde ud af, hvordan vi får fat i nye 
medlemmer - jagtforeninger er ikke 
attraktive for de nye jægere. 

• Den er svær 

• Ledelsen kunne besøge os en gang imellem 

• Flytte flere midler tilbage til 
jagtforeningen, og så kan vi vælge at købe 

netop den bistand vi har behov for. I dag 
betaler vi for alt for mange ting, der ikke 
er relevant for jagtforeningen, nærmest 
som social omfordelingspolitik. 

• Kurser i nær området 

• Der er forlangt fra bund til top i 
organisationen, medlemmerne føler ikke de 
er en del ad DJ 

• Gør det mere ensrettet for bestyrelserne, i 
måden at arbejde på, "mere gennemsigtigt 
" 

• Vi har behov for at kunne vejlede 
medlemmer i retning af DJ for at få juridisk 
rådgivning og hjælp ved sager der har 
jagtalmen betydning. Eks. som sager vedr. 
køb af lasersigte på Wish til 39 kr som 
medfører frakendelse af jagttegn. 

• Oplyse noget mere om hvad der er af 
lederkursus mm 

• Være mere synlige med eventuelt mails 
eller opkald til bestyrelsen med hvad der 
faktisk kan varetages af DJ. Jeg har ikke 
oplevet hjælp med mindre jeg virkelig har 
gravet og spurgt ind gennem DJ 

• Jeg ved ikke helt hvad der skal i den 
tidligere jagtforening, men bestyrelsen 
består reelt kun af formand, næstformand 
og kasser - øvirge bestyrelsemedlemmer 
har svært ved at komme til orde. Så at få 
den slags ting frem i lyset, kunne der 
måske hjælpes med 

• Lytte 

• Ved at være mere synlige i lokal arbejdet 

• Det er ikke DJ som svigter. Problemet er 
snarere at folk ikke gider uddanne og 
dygtiggøre sig. Sidder for “ærens” skyld, 
men gider ikke blive klogere 

• Tilbyde en platform/intranet mellem 
jagtforeninger - så der opstår en bedre 
synergi mellem jagtforeningerne 

• Ingen ide 

• Jamen sådan set gøre opmærksom på at 
der er alle de ting som blev nævnt i forrige 
spørgsmål, for det tror jeg vi ville få meget 
ud af. Jeg var bare ikke klar over at 
tilbuddende overhovedet var der. 

• Mere kontakt til foreningen 

• - 
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• Det er en svær øvelse, det skal nok starte 
med at den lokale forening bliver bedre til 
at trække i DJ.                      
DJ kunne blive bedre til at klæde 
lokalforeningen på til at tale og 
forhandle/påvirke lokale politikere og 
erhvervsfolk som til tider ikke har helt de 
samme interesser som jægerne 

• Jeg manglede faktisk en “ved-ikke”-
mulighed i det foregående. 
Jeg er ikke sikker på jeg ved nok om hvad 
DJ rent faktisk hjælper os med “lokalt”. 
Det kan sagtens skyldes min egen 
uvidenhed. 
Jeg vil selv være mere OBS på kursus-
muligheder 

• Mere uddannelse af medlemmer 

• Ved at kræve mindre i medlems  kontigent 

• I forhold til foreninger.. 
Bedre viden omkring... 
Transport af ammunition.. 
Skv tilladelse i forhold til 
våbenskab/ammunition.... 

• Måske tilbyde flere tilbud til lokale ting 

• jagttiderne er efterhånden så 
uoverskuelige,og forskellige i vores lille 
land, at de er enddog meget svære at 
gennemskue. 

• Måske med billeder eller reklame 

• Så meget er jeg ikke inde i det. 

• Er ikke nok inde til at sige endnu 

• Ved at være mere synlig så flere folk vil 
være medlem af dj 

• Ved at være mere synlige i forening, som at 
møde op til general forsamlinger mm. 

• Ved at gennemgå og rydde op i den tunge 
organisation. 
Et kendt ordsprog er jo, vil du have en idé 
til at dø, så send den gennem kredsen. 
 
Vi sidder i en forening og kæmper med at 
finde eksistensgrundlag, da vi bliver presset 
fra alle sider at naturbeskyttelse, vi er en 
forening der dækker ca. 218kvkm og 
alligevel kan vi ikke finde/få areal til at 
kunne tilbyde flugtskydning da hele Møn 
snart er dækket at naturbeskyttelse. 
 
Jeg synes godt at vi kunne bruge toppen af 
DJ til at kæmpe for at vi kunne få plads til 
at være i lokalsamfundende, for vi som 

forening bliver ikke hørt, og jægerråd er 
som ikke eksisterende og kredsen gør intet. 

• Med noget økonomi 

• Vi vil gerne have flere unge aktive jægere 

• Mangler ved ikke på forrige spørgsmål 

• Inspiration til arrangementer, der kan 
trække folk til. 

• Være udadvendte og imødekommende, vi 
møder ofte telefonsvarer 

• Vi er blivet støttet når vi har haft brug for 
det eller også fået den fornødne forklaring 
på vores udfordringer 

• Fjerne topledelsen i dj 

• Det er svært syntes ikke jeg har 
forudsætning for at komme med hverken 
roser eller ris 

• Lokale arrangementer for foreningernes 
bestyrelser med ny viden og mulighed for 
at spørge ind til argumenterne ved ændring 
af jagttider. 

• Vi er stadig væk ikke med i DJ :-) 

• Være mere udadvendt, DJ er alt for 
topstyret. 

• Mere økonomisk støtte til aktiviteter 

• Større frihed med hensyn til lokale 
medlemskaber så vi kan få fat i de jægere 
der meget gerne vil være medlemmer af 
lokal foreningen , med ikke vil give de 777 
kr til hovdeforbundet, man kunne der ved 
få nogle meget stærke lokal foreninger. der 
så kunne betale et mindre beløb til 
hovedforbundet pr. b medlem 

• Da jeg mener, at hele strukturen i DJ er 
forkert med, at det SKAL være via 
foreninger, kan jeg ikke svare på dette. Det 
bør kun være en lille del. Det skal være op 
til det enkelte individ, om de vil være 
medlem af DJ, og der skal være mere 
direkte indflydelse, ellers vender DJ ikke 
skuden 

• Hurtigere besvarelser på henvendelser via 
mail. Telefonsvarer hos DJ virker ikke, idet 
der ikke bliver ringet tilbage på opkald. 
Kontroller jeres indstillinger på 
telefonsvarerne. 

• Bakke op om lokale udfordringer 

• Ved DJ at vi har en forening ?? 
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HVORDAN GØR DU DIN INDFLYDELSE GÆLDENDE I DJ? 
 
Angiv gerne flere svarmuligheder. - Andet?  

 
• jeg ved det ikke 

• Jeg har ikke haft brug for at gøre min 
indflydelse gældende 

• jeg deltager ikke 

• Gør ikke 

• Jeg svarer på spørgeskema 

• ingen 

• Gør ikke noget 

• Har vel opgivet 

• Intet 

• Ingen 

• Ikke 

• Jagthornsudvalget 

• ingen 

• Ingen 

• jeg gør intet 

• Ikke deltagende 

• Jeg deltager i spørgeundersøgelser pr. mail 

• Jeg gør ikke noget. 

• Jeg har tidligere været jægerrådsformand 
og kredsbestyrelsesmedlem, men har 
fravalgt det. 

• ingen indflydelse 

• Gør ikke noget 

• Det gør jeg ikke for tiden 

• Det gør jeg nok ikke 

• Jeg gør intet 

• det gør jeg ikke 

• det er ikke meget jeg deltager i længere 

• iGør ikke noget 

• deltager ikke 

• Jeg gør ikke indflydelse gældende 

• Facebook 

• jeg deltager slældent imøder 

• det har jeg ikke gjort 

• lokalt møde med års mellemrum 

• Ingen kontakt 

• Jeg har ingen kontakt til min lokale 
jagtforening. 

• Schweiss 

• Deltager ikke 

• Har generelt ikke gjort meget for at søge 
indflydelse 

• Gør intet 

• Kontakt til DJ hvis behov 

• Sidder i jægerråd og er Grønt Råds 
repræsentant 

• ingen 

• Intet 

• Deltager ikke aktivt i foreningsarbejdet 

• Indrømmet, jeg er for passiv 

• Er pasiv 

• Gør ikke indflydelse gældende 

• På ingen måde. 

• Ikke rele 

• Gør ikke min indflydelse gældende 

• Ingenting 

• Jeg taler jægernes sag, når det er muligt! 

• gør ikke min idflydelse gældende 

• gør ikke min indflydelse gældende 

• Er tilfreds så ønsker ikke at påvirke DJ 

• Skriver til formanden 

• Jeg søger ikke indflydelse 

• Intet 

• bruger ikke tid på det mere 

• jeg kontakter ingen 

• Ingen 

• Ingenting 

• ikke aktiv 

• Intet 
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• har kontaktet hovedbestyrelsen, 
vedrørende jagtrejseforsikring 

• Intet 

• Jeg gør ikke min indflydelse gældende 

• Jeg gør ikke noget 

• Gør ikke min indflydelse gældende 

• Det bliver desværre ikke til ret meget 

• intet 

• Jeg er helt passiv medlem og arbejder 
alene i vores konsortie 

• Jeg gør intet af ovenstående, da jeg ikke 
deltager 

• Ingen 

• Det gør jeg ikke 

• Jeg er med og læser bladet hver måned 

• Udvalgsarbejde på forbundsniveay 

• Jeg gør ikke min indflydelse gældende 

• byrådsarbejde 

• Intet 

• Ved ikke 

• Har prøvet lokale aviser at være 
interesseret men til ingen nytte 

• Gør ikke brug af min indflydelse 

• gør ikke noget 

• Ingenting 

• Det gør jeg ikke. Da jeg ikke føler at man 
bliver hørt. 

• jeg gør ikke min indflydelse gældende. 

• Ingen 

• Bl.a. ved at deltage i denne undersøgelse 

• Ingen aktivitet 

• Kun ved at være betalende medlem 

• Nul 

• Jeg er ikke så aktiv mere, 

• Skriver på facebook om sammenhold blandt 
jægere! 

• gør ikke min indflydelse gældende 

• Bruger det ikke 

• Passiv 

• Ingenting 

• Deltager ikke 

• Har ikke haft resoucerne til dette, grundet 
arbejde 

• Ikke noget 

• Jeg gør ingenting 

• Jeg ved det ikke. Det virker som en 
gammeldags og lidt håbløs organisation 

• Intet 

• Gør ikke noget 

• Til markprøver 

• Jeg har siddet i en bestyrelse, da jeg var 
yngre, men det har på ingen måde været 
positiv eller innovativt, men derimod et 
rigidt demokratisk og bureaukratisk system, 
som dræner ethvert initiativ og energi ud 
af en. Lyttende ind under eksisterende, så 
har intet ændret sig - vi er Danmarksmester 
i eksklusion, fremfor at dyrke et stærkere 
(lokalt) fællesskab. 

• ved behov dog sjældent. 

• Tilkendegiver mine holdninger ved samvær 
med andre medlemmer. 

• Jeg snakker med Henrik Bertelsen direkte, 
men det har jeg kun gjort en gang 

• Gør jeg ikke 

• jeg gør intet 

• Jeg er ikke mere foreningsaktiv, men har 
været det meget tidligere 

• Jeg gør ikke min indflydelse gældende. 

• Har ingen kontakt 

• Ingenting 

• Jeg gør ikke min indflydelse gældende 

• Gør ikke indflydelse gældende 

• Har ikke haft behov 

• jeg gør ikke min indflydelse gældende 

• Jeg har ikke gjort min indflydelse gældende 

• ikke aktiv 

• Er ikke særlig engageret 

• Jeg gør ikke min indflydelse gældende 

• Jeg har ingen indflydelse overhovedet det 
har jeg kun vis min formand i den lokale 
jagtforening er enig med mig eller ikke 

• Blander mig ikke i politik 
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• Jeg søger pt ingen indflydelse 

• Alene det at listen er så lang gør at jeg 
giver op. Ryd op i råd og udvalg 

• Jeg gør ikke min indflydelse tilstrækkelig 
gældende 

• Deltager ikke 

• Ingen 

• Ikke aktiv 

• Det gør jeg ikke 

• Jeg bidrager ikke med noget. Det kan ikke 
betale sig, det går alligevel tabt i 
bureaukrati. 

• Jeg gør ingen ting, men følger dog med 

• Der er for langt til toppen 

• Intet 

• Jeg gør ikke min indflydelse gældende 

• jeg gør ikke min indflydelse gældende.. 

• Ingen indflydelse 

• Deltsger ikke i den slags 

• har ikke prøvet det endnu 

• Det jeg er uenig i , er den måde man vil 
forvalte hjortejagt, der tror jeg at det er 
svært for den enkelte at få sin mening 
igennem 

• Det kan Ikke lader sig gøre da man ikke kan 
komme til for ryk klapper 

• Jeg gør ikke min indflydelse gældende 

• Kordinatorer 

• ikke  aktiv 

• Er blot medlem. 

• Gør ikke noget 

• Ingen 

• Jeg gør ikke min indflydelse gælden 

• Aldrih 

• Jeg deltager ikke i noget 

• Jeg gør ikke min indflydelse gældende 

• Har ikke haft behov 

• Jeg har opgivet 

• Jeg gør ikke noget 

• Ved ikke 

• Gør ikke noget 

• Jeg gør ikke noget 

• xx 

• jeg søger ikke indflydelse 

• Ingen 

• Det gør jeg ikke 

• Det gør jeg ikke 

• Jeg skriver en gul lap og hænger den op 
sammen med de andre 

• Ingenting. 

• Syntes jeg har udfyldt flere af disse 
spørgeskemaer, og har måske på 
fornemmelsen efterhånden at det er en 
maskine der aflæser mit svar og ikke en 
person! 

• Gør ikke min indflydelse gældende 

• Ved at betale mit jagttegn 

• Jeg gør ikke min indflydelse gældende 

• jeg deltager ikke. 

• Det gør jeg ikke, ville egentlig stemme til 
formandsvalget, men det kan man jo ikke. 

• Føler ikke at man har nogen indflydelse 

• Gør ikke min indflydelse gældende 

• ? 

• Er lige sluttet efter 12 år som 
schweisshundefører samt aktiv i Bliv 
Naturlig Vis 

• Lader andre om arbejdet 

• Deltager ikke 

• Deltager ikke i organisatorisk arbejde 

• Er aktiv på generalforsamlingen 

• Betaler kontingent 

• Er passiv 

• Gør ikke min indflydelse gældende. 

• deltager ikke i noget 

• intet 

• Jeg gør ingenting 

• Jeg deltager ikke 

• Kommenterer på fb 

• Deltager ved generalforsamlinger 
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• intet 

• Jeg gør desværre ikke rigtigt noget, sidder 
mest på sidelinjen. 

• Intet 

• Jeg ringer til den ved DJ jeg skal tale med 
om emnet. 

• Hej 

• lytter meget. 

• Sidder i jægerrådet 

• I oktober 2016 kontaktede jeg DJ 
Administration vedr. kontingent for 
folkepensionister. Læste i DJ Bestemmelser 
man skal være født i 1948 eller før. Det 
giver ingen mening i dag 

• Kontakter ikke nogen 

• Intet 

• Nej 

• Ingen ting 

• Jeg søger ikke indflydelse 

• Jeg holder mig orienteret via Jæger og 
drøfter emner i mit konsortium 

• Jeg er ikke aktiv i nogen klub 

• Er medlem i lokal Jægerråds bestyrelse 

• ingen indflydelse 

• ingen 

• deltager ikke i aktioviteter 

• ingen 

• ingen ting 

• Synes ikke der er demokrati og min 
indflydelse føler jeg ikke gør nogen forskel 

• har desværre meget begrænset mulighed 
for at deltage 

• Har ikke behov for at gøre min indflydelse 
gældende 

• Det gør jeg ikke 

• Det gør jeg ikke 

• Gør ikke noget 

• Ingen kontakt 

• overhovedet ikke 

• Intet 

• Forsøger at  finde info andre steder, da 
Rosk. jagtforening ikke er optimal... 

• det gør jeg ikke 

• vildtplejerådgiver 

• Det gør jeg ikke 

• Har ingen indflydelse 

• Ikke noget 

• Bor i udlandet og jager der 

• Jeg deltager ikke 

• Deltager ikke, da formanden for min lokale 
jagtforening er den samme, som har siddet 
der i over 20 år. Han er ikke interesseret i 
andres meninger alligevel 

• jeg gør ikke indflydelse gældende 

• intet 

• nej 

• Jeg er medlem og betaler kontingent. 

• Det kan være svært at tyde orginasationen 

• Jeg deltager ikke noget 

• Jeg har jagt i et helt andet loklområde end 
min lokale jagtforening. Derfor deltager jeg 
ikke i mi lokale jagtforenings aktiviteter. 
Jeg er meget engageret med at påvirke i 
det lokalområde min jagt er, men det 
levner spørgeskemaet ikke mulighed for at 
angive. 

• Intet 

• Jeg er i den henseende passiv 

• ingen 

• Jeg gør ikke noget aktivt selv 

• Ikke aktiv 

• hvem skal jeg ha fat i aner det ikke 

• Det gør jeg ikke for tiden. 

• I samtalen med andre jægere når jeg er til 
skydning mv. 

• ikke haft behov. 

• Jeg gør intet 

• Ved ikke hvordan man kommer i tale med 
DJ's organisation. Den virker fjern ift. 
almindelige jægere. 

• Ingen interesse 
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• Har været i bestyrelse i lokal jagtforening i 
gennem 15 år . Er hoppet fra pga helbreds 
problemer. 

• Gør selv for lidt grundet formandsskab i 
anden grøn organisation 

• Sidder som rep. I jægerrådet aarhus 

• ? 

• Benytter mig ikke af mulighederne 

• Har været til flere møder angående 
forvaltning af kronvildt og det har været 
rigeligt. Det var en ren parudi at høre på 
alt det ævl . Træf dog en beslutning og 
ikke alt den snak 

• ikke involveret 

• Kontakt DJ-ansatte på Kalø, som jeg 
kender. 

• Har ingen at kontakte i DJ ang. jagt i 
Grønland som fastboende 

• intet 

• Sidder i det lokale jægerråd! 

• - 

• ike noget 

• det gør jeg ikke 

• Gør jeg ikke 

• "sælger" (kontakt til medlemmerne) 400 
foreningsjagter om året. 

• Intet 

• Ikke relevant for mig 

• Jeg ved det ikke 

• Jeg gør ikke min indflydelse gældende. 

• Gør ikke andet end at være medlem af DJ 

• på ingen måde 

• Jeg er ikke aktiv i arbejdet 

• Jeg føler det er ligegyldigt 

• Ingen 

• Jeg gør ingen ting 

• Ønsker ikke at gøre en masse 

• pt ikke 

• Jeg kan ikke sætte kryds i noget her 

• Har været meget uro 

• jeg skriver nogle gange til jægerforbundet 
ved spørgeskemaerne 

• Ingen 

• Ingenting 

• Bidrager ikke 

• Jeg kontakter ingen - kald mig bare 
medløber 

• ingen steder 

• Jeg gør ikke noget 

• Kunne man ikke sende indkomne forslag til 
afstemning hos medlemmerne. 

• Jeg er bosiddende i sverige, så det sker 
ikke 

• Det gør jeg ikke 

• Ingenting 

• Det gør jeg ikke 

• jeg gør den ikke gældende - skyldes 
manglende tid 

• er ikke aktiv 

• Demokrati 

• Det gør jeg ikke 

• - 

• Det gør jeg ikke 

• Ingen ting 

• Jeg gør det ikke da der er for langt fra mig 
som jæger til indflydelse gennem diverse 
jægerråd 

• Intet 

• det er spild af tid 

• Andet 

• Jeg er medlem af det lokale jægerråd. 

• Ikke aktiv i andet end selve jagten.. 

• Ingenting 

• Jeg er desværre meget passiv 

• Kan ikke se dette skulle nytte noget 
overhovedet da man blot er en dråbe i 
havet for DJ 

• Jeg gør ikke min indflydelse gældende 

• Deltager ikke pt 

• sociale medier 
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• Aldrig. Interesserer mig, men ikke 
prioriteret pga. andet foreningsarbejde 

• ingen af ovennævnte 

• Ikke længere. DJ er utrolig 
sammenspist..... 

• Jeg kontakter selv Claus og jeg er selv 
medlem i flere af ledene inklusive 
repræcentantkabet 3 år i træk. 

• Ingen ting 

• Det gør jeg ikke 

• Jeg gør ikke noget aktivt, men det er ikke 
en svarmulighed 

• Det gør jeg ikke 

• Jeg Kontakter DJ's formand Claus direkte 

• Nej 

• Deltager ikke 

• ikke behov for indflydelse pt 

• Deltager i undersøgelser 

• Jeg gør ikke min indflydelse gældende. Jeg 
er passiv på dette :-/ 

• Har tidl. siddet i lokalforenings- & 
regionsbestyrelse. 

• Ingen ting 

• ikke 

• Ej aktiv 

• ingenting 

• jeg er ikke super aktiv her 

• Ingen af over stående. 

• jeg går IKKE min indflydelse gældende 

• Ikke noget 

• Det gør jeg ikke 

• Ingen 

• Gør ikke 

• Jeg gør ikke min indflydelse gældende p.t. 

• gør ikke rigtigt noget 

• inteintet 

• Jeg gør ikke min indflydelse gældende, jeg 
har ikke den fornødne tid 

• Pt deltager jeg ikke 

• Jeg er ikke i dialog 

• Stemmer til folketingsvalg 

• N/A 

• Gør ikke min indflydelse gældende 

• Intet 

• Betaler mit kontingent 

• jeg er ikke aktiv i den retning 

• Intet 

• Deltager ikke 

• Deltager ike 

• Indflydelse? Til hvad? 

• Det har jeg ikke gjort 

• Gør ikke noget pt 

• det gør jeg ikke 

• - 

• Intet 

• N/A 

• det er ikke til gemmeskue, det virker 
lukket 

• Kontakt efter behov 

• grundet covid eksisterer egentlig 
klubarbejde ikke - tidligere bladmand - web 
- torvestand - mødedeltager - altmuligmand 

• Intet 

• Jeg gør ikke så meget. Jeg er bare jæger 

• Ikke noget 

• Jeg gør ikke min indflydelse gældende 

• Har ingen indflydelse 

• desværre intet 

• Det gør jeg ikke 

• 5kommet ikke 

• ingenting 

• Intet 

• Ingen af delene 

• ?? 

• ikke 

• ?? 

• Yder ikke indflydelse 

• ikke meget 
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• Der er så langt til toppen, at det er spildt 
arbejde. 

• Jeg er formand for nyjægerudvalget det 
giver mig adgang til alle beslutningstagere i 
DJ 

• Medløber 

• ikke det store 

• Gør ikke meget 

• hvis det er meget politisk tager jeg kontakt 
til ledelsen i DJ 

• har siddet i fællesråd 

• jeg er ikke aktiv 

• Intet 

• Aner det ikke 

• Intet af ovenstående 

• Jeg gør intet 

• Gør den ikke gældende - for toppen i DK 
Jæger lytter ikke 

• intet - den er gammeldags og gør hvad den 
altid har gjort 

• jeg gør ikke min indflydelse gældende på 
nogen måder 

• det er omsonst der er ingen der lytter, og 
kommer man med kritik får man at vide 
man skal holde sin kæft 

• Ingen indflydelse. 

• deltager i debatten, hvor den er 

• Bruger det ikke 

• ikke aktiv 

• Intet 

• Intet 

• Ikke deltagende 

• Jeg deltager pt. ikke i det jagtpolitiske 
arbejde 

• Ingenting 

• ingen indflydelse 

• Det gør jeg ikke 

• 0 indflydelse 

• Riffelskydning 

• Ikke noget 

• er riffel koordinator og sagkyndig til hagl 
skydning 

• Ikke noget 

• Gør ikke min indflydelse gældende 

• Det gør jeg ikke 

• kontakt til lokal jagtforeningsformand 

• N/a 

• Er aldrig blevet kontaktet af den lokale 
forening. Derfor henvender jeg mig heller 
ikke 

• Søger ikke indflydelse 

• Detager ikke længere. 

• gør den ikke gældende 

• Intet 

• deltager ikke i politik 

• Føler ikke nødvemdigheden 

• lokal hjortevildtsgruppe 

• Besvarer spørgeskemaer :-) 

• Bruger dem ikke 

• Jeg gør ikke min indflydelse gældende, Der 
til er I for store, og det er ikke til at vide 
hvor man skal starte, jeg forsørger dog 
gennem denne undersøgelse. 

• Synes ikke man bliver hørt 

• Ingen kontakt 

• Jeg deltager ikke 

• Er ikke aktiv, idet niveau er for lavt 

• jeg er ikke politisk aktiv i jæger regi 

• Ønsker ikke at svare 

• Jeg er formand i jægerråd Horsens 

• Jeg forholder mig neutral 

• Ingen kontakt 

• deltager ikke 

• Jeg har tidligere deltaget ved jægerråd og 
årsmøder. Alt for politisk og spild af min 
tid, en masse snak og nepotisme som ikke 
bidrager til mere eller bedre jagtmulighed 
for den alm jæger. 

• det gør jeg ikke 

• ved ikke 

• ingen kommentarer 



279 
 

• Retter henvendelse til formanden i DJ - få 
ikke svar!!!! 

• Jeg er passiv 

• deltager ikke 

• Jeg gør ikke min indflydelse gældende 

• Ikke særlig aktiv 

• Ingenting 

• Intet 

• jeg gør ikke indflydelse 

• jeg deltager ikke 

• ved ikke 

• intet 

• Jeg gør ikke brug af mine muligheder. 

• gør ikke noget 

• Ingen kontakt 

• Jeg bruger ikke min indflydelse 

• mangler synlighed 

• NN 

• Jeg deltager ikke. 

• Ved ikke 

• intet 

• ingen 

• Gør intet 

• Det gør jeg ikke 

• Er ikke aktiv lokal 

• Jeg gør ikke min indflydelse gældende 

• ingen kontakter 

• Jeg gør ikke noget 

• Gør ikke min indflydelse gældende 

• Ingenting 

• Jægerråd er af en magtsyg person 

• Jeg er nok rimelig  passiv 

• Xxx 

• Jeg vil bare gå på jagt ,spm jeg har gjort i 
41 år ,og det er blevet alt for politisk ,og 
jagten og friheden forsvinder desværre 
,hold focus på jagten ,så man kan gå på 
jagt fattig som rig .Polen har med deres 
model ,vist at alle kan gå på jagt ,uden at 
være rig . 

• Ingen kontakt 

• Jeg har opgivet 

• Deltager ikke i foreningsarbejde 

• Har ikke brug for at gøre min indflydelse 
gældende 

• det gør jeg ikke 

• gør ikke min indflydelse gældende 

• deltager ikke 

• Ingen steder 

• Gør ingenting 

• deltager ikke 

• ! 

• Har været ekstrem aktiv. Men den 
nuværende struktur gør at jeg ikke deltager 
længere. det er nytteløst, da alt er 
topstyret af folk der ikke har den fornødne 
viden om faktiske forhold, eller kun meler 
egen kage. 

• jeg har ikke søgt indflydelse 

• . 

• aldrig 

• jeg er ikke aktiv 

• Samtale med andre jægere 

• ingen 

• det gør jeg ikke 

• ikke så meget mere 

• Snakker med mere aktive 

• Sidder i Jægerråd og Kredsbestyrelse og er 
Grøn Råd repræsentant 

• Bor i Norge, har ikke megen kontakt med 
lokalforeningen 

• Intet 

• ikke relevant 

• Jeg er Jægerråds formand 

• Intet 

• gennem jagt venner 

• Har ikke forsøgt at øve indflydelse 

• Jeg deltager ikke 

• - 

• Gør den ikke gældende 
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• Jeg er medlem af jægerrådet 

• kan ikke besvares 

• jeg gør ingenting. 

• Avis 

• Ingen 

• Nej det gør jeg ikke. 

• Er flyttet fra den lokale afdeling til anden 
landsdel! 

• Yder ingen indflydelse 

• Jeg gør ikke min indflydelse gældende. 

• en relevant person til mit spørgsmål 

• har ikke det store behov da dj gør det 
udmærket 

• Ikke relevant 

• Jeg deltager ikke på noget plan. 

• Gør jeg ikke 

• DJ kører deres egen dagsorden, er dårlig til 
at lytte fra de små lokale jagtforeninger 

• ?? 

• På grund af min alder deltager jeg ikke så 
aktiv længere 

• jeg er ret passiv i den lokale forening 

• Jeg deltager ikke direkte, men holder mig 
orienteret via venner 

• deltager ikke 

• har ikke gjort brug af noget af ovenstående 

• Jeg gør ikke min indflydelse gældende. 

• Det interesserer mig slet ikke 

• Snak med bestyrelsesmedlemmer lokalt 

• - na 

• Jeg kommenterer gerne på FB 

• Lokal bestyrelse 

• Jeg gør ikke min indflydelse gældende 

• kontakter ved behov 

• Det er meget begrænset. Gør noget i andet 
sammenhæng 

• gør ikke noget 

• Jeg gør intet 

• Mine svar er selvsagt præget af, at jeg er 
medlem af jægerrådsbestyrelsen 

• ingenting 

• p.t ikke så meget pga sygdom 

• ingen af delene 

• Er ikke aktiv mere 

• Deltager ikke 

• Dumme spørgsmål besvares ikke 

• Deltager ikke i forenings arbejde, men vil 
kontakte relevante personer i forh. til 
spørgsmål 

• ?? 

• Orker ikke 

• Ingen indflydelse 

• ej jagtpolitisk aktiv p.gr. af tidnød 

• Gør ikke min indflydelse gældende 

• Det gør jeg ikke 

• Ingen 

• Ingen 

• uanset om vi søger tilskud eller har nye ider 
så bliver de aldrig efter kommet. 

• Ingen deltagelse i noget. 

• Søger ikke indflydelse! 

• Deltager ikke 

• Jeg snakker med yngre medlemmer, som 
evt.tager det op 

• ingen af delene 

• Gør intet 

• Intet 

• - jeg betaler bare 

• Har tidligere været jagtpolitisk aktiv, men 
umiddelbart er der nu så lidt åbenhed 
omkring det jagtpolitiske at man nogen 
gange får fornemmelsen af at 
forslag/beslutninger har personlige 
intentioner. 

• Intet 

• Kun mund til mund 

• ingen 

• jeg gør ikke min indflydelse gældende 

• Jeg gør ikke min indflydelse gældende i DJ 

• Intet 

• bruger den ikke 
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• Har ikke behovet 

• Som nystartet jagtforening har jeg utroligt 
svært ved at se hvad jeg skal brug kredsen 
til i vores aktiviteter. Vi er dog meget 
niechepræget, da vi kun koncentrerer os 
om jagtfeltskydning, men vores virke 
påvirkes ikke af deres arbejde. 

• Det gør jeg vel egentlig ikke 

• Intet 

• kontakt til relevant person - fx formanden 
eller andre der har ytret sig om et bestemt 
emne, fx katte 

• da jeg bor i udlandet - holder jeg meg 
primært oppdatert 

• Jeg gør ingen ting 

• prøv at slå i en dyne 

• det gør jeg ikke 

• Medlem af bestyrelsen i Bæredygtig Jagt. 

• der er ikke megen aktivitet i den lokale 
jagtforening 

• Gør ikke min indflydelse gældende 

• Gør ikke indflydelse gældende 

• Det overlader jeg til andre yngre at gøre 

• Har tidligere være formand for 
lokalforening og med til opstart af DJ og nu 
vil jeg blot se til fra sidelinjen 

• benytter mig ikke af nogen af delene 

• Deltager ikke. Bor ikke i dk 

• Jeg deltager ikke længere, har været 
hundekoordinator 

• gør jeg stort set ikke 

• intet 

• Er næsten døv, derfor deltager jeg ikke i 
møder m-m 

• Har ikke interesse i den del af DJ. 

• Nærmest passiv 

• har kun interesse i jagtblad 

• Har forsøgt via mail 

• ingen - er en form for "hvilende" medlem 

• Jeg har ikke haft kontakt 

• Ingen 

• pga alder ikke så aktiv mere 

• Jeg gør ikke noget 

• Jeg får det ikke gjort - andet end her:) 

• er ikke akiv 

• Gør sjældent min indflydelse gældende 

• vildtkonsulenten 

• ingen ting 

• Jeg gør ikke min indflydelse gældende 

• Har ikke gjort indflydelse på noget endnu 

• Ingen 

• Snakker med andre jægere 

• Det gør jeg ikke 

• Deltager ikke 

• x 

• Det gør jeg ikke 

• Gennem kontakter i mit netværk 

• Deltager ikke. 

• Ikke mere 

• jeg gør ikke noget 

• begrænset 

• ? 

• intet 

• Deltager ikke 

• Deltager i hjorte møder 

• deltager ikke 

• Har mine måske lidt gammeldags 
holdninger. feks. Reguleringer. 

• Blander mig ikke meget i debatten 

• ? 

• Intet 

• Formanden bør være mere tilgængelig 

• Det gør jeg slet ikke. 

• er  politisk aktiv 

• Gør ikke min indflydelse gældende 

• Benytter det ikke 

• Kontakter Jægers chefredaktør 

• Som menig har man ingen indflydelse 

• Deltager i diverse undersøgelser og 
spørgeskemaer. 
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• Har væretmed i så mange år at jeg har 
stort netværk, eks hb, regionsbest, 
kredsbest, formand for skydeudvalg m.v. 

• har nået en alder hvor jeg HAR ydet det jeg 
skal 

• Har siddet i jagtforeningsbest., 
kredsbestyrelse og jægerråd 

• Jeg gør nok ikke min indflydelse gældende 

• Jeg gør ikke noget 

• jeg gør ikke min indflydelse gældende 

• Jeg gør ikke min indflydelse gældende 

• Ingen 

• Deltager ikke 

• Jeg gør ingenting 

• Ikke aktiv 

• Formand i hjortevildtgruppe 

• Ikke aktiv 

• Har forsøgt men opgav 

• Jeg gør ikke min indflydelse gældende 

• Pt ingen 

• Deltager ikke 

• Intet 

• Jeg prøver ikke på at øve indflydelse 

• Deltager ikke 

• Øver indflydelse gennem andre 
organistioner 

• Blander mig ikke 

• jeg er ikke aktiv mht at gøre min 
indflydelse gældende 

• deltager ikke 

• Melder mig nok snart ud 

• Ingen 

• Er ikke længere selv udfarende 

• Ingen indflydelse 

• gør ikke indflydelse gældende 

• Via sekretærarbejde i SJD 

• Kommer med ideer og forslag om 
aktiviteter 

• ingenting 

• X 

• Har deltaget i mange møder i DJ men er 
blevet træt af i ikke lytter på den 
almindelig jæger og i slås indbyrdes 

• intet 

• via mit medlemskab i DJ 

• Strukturen er alt for ugennemsigtig til at 
det er muligt. 

• er pensionist 

• Yder ikke indflydelse 

• jeg er jæger 

• Ej foreningsaktiv 

• Det gør jeg slet ikke 

• Ingen 

• Medlem af jægerråd 

• Tror ikke den har den store betydning 

• Tidl mange år i lokalbestyrelsen,nu pens. 
og kasserer i  jagtkonsortium hvor min 
indsats ligger 

• er kredsbestyrelses medlem i friluftsrådet 
kr. 11 udpeget af DJ kreds 4 

• na 

• Ingen ting 

• jeg bruger det ikke 

• er ikke aktiv i foreningsarbejde mere. 

• Jeg er ikke aktiv 

• Udøver ingen indflydelse 

• Jeg spørger  x min formand 

• Ikke aktuelt længere 

• Jeg gør ikke min indflydelse gældende. 

• Jeg deltager ikke 

• ikke 

• deltager ikke 

• ? 

• har ikke gjort noget 

• Ingen indflydelse 

• deltager ikke 

• Xx 

• Ingen 

• Ingen 

• ingenting 
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• ingen 

• Intet for øjeblikket 

• Ingenting 

• Intet 

• Ingenting 

• Har ikke haft behovet 

• a 

• Intet 

• Intet 

• Organiser mårhundebekæmpelse på Fur 
mm. 

• Gør det ikke 

• Mit medlemskab 

• Intey 

• Jeg bruger dem ikke 

• Gør den ikke gældende 

• har ikke haft behov 

• Jeg gør ingenting 

• Ingen respons 

• bruge ikke min indflydelse 

• Jeg gør ikke noget 

• deitager ikke 

• Jeg deltager ikke 

• For lang kommandovej, opgiver på forhånd 

• Xx 

• Jeg deltager ikke 

• Det gør jeg ikke 

• Har ikke tid 

• X 

• ingen 

• Ved ikke at være medlem 

• Har ikke tiden til det 

• Deltager ikke 

• Deltager ikke 

• Holdt op med at gøre det. 

• Deltager ikke 

• Jeg ønsker ingen indflydelse - det gør 
andre! 

• det gør jeg ikke 

• intet 

• intet 

• intet 

• Deltager ikke 

• Intet 

• Ingen aktivitet 

• Bor desværre for langt fra Silkeborg jæger 
klub, men holder mig orienteret om 
aktiviteter. 

• Via samtaler med andre jægere 

• ? 

• gør ikke noget 

• Har opgivet for mange år siden 

• intet 

• Sidder med som repræsentant 

• Jeg er ikke aktiv og har ikke forsøgt at få 
indflydelse 

• ingenting 

• Jeg gør ikke min indflydelse gældende. 

• Jeg deltager ikke i noget 

• gør den ikke gældende 

• Måske 

• Anbefalinger til andre jægerer 

• Gennem markvildtkonsulenten 

• Har været i bestyrelse stået for skynin 

• Deltage i formidling af jagt 

• Jeg gør ikke noget 

• ? 

• Deltager ikke 

• Jeg bruger ikke min evt. indflydelse 

• Der mangler ingen kontakt 

• Har ikke udøvet indflydelse 

• Det får jeg ikke gjort 

• . 

• n/a 

• intet behov, 

• Kontakter ikke 
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• gør ikke min indflydelse gældende 

• Ved ikke hvordan - udover at vælge en 
formand for foreningen. Hvad denne så 
argumentere med videre op ved jeg ikke 
noget om 

• . 

• Intet 

• Overhovedt ikke 

• En del af de organisatoriske spørgsmål er 
besvaret ud fra d.d.. - har tidligere været 
særdeles aktiv i bestyrelse, kreds og 
regionsarbejde. -  som aktivt 
bestyrelsesmedlem, sekretær, siden 
sammenlægning i 1992 / 2013 som formand 
i lokalforening. 

• ingen 

• Kontakter repræsentant i Grønt Råd 

• Jeg bor i Tyskland 

• x 

• Ingenting 

• Jeg gør ingenting 

• Gør ingen indflydelse 

• intet 

• jeg gør ingen indflydelses gældende 

• intet 

• Ikke 

• Jeg gør intet 

• Deltager ikke 

• ingen ting 

• . 

• Den lille jæger kan kun betale sit 
kontingent det den indflydelse han har 

• Har ikke gjort indflydelse gældende 

• gør ikke min indflydelse 

• Det er jeg holdt op med. 

• Gør den ikke gældende 

• ikke aktiv i det arbejde 

• Intet 

• ringer til jægerforbundet  eller bruger 
jæger  App 

• Ingen 

• mårhunde regulering 

• bruger den ikke 

• sjældent 

• Ingen ting 

• Har været hjortelavsformand 

• Jeg gør desværre ikke min indflydelse 
gældende 

• det gør jeg ikke 

• - 

• jeg gør den ikke gældende 

• Jeg gør ikke min indflydelse gældende... 

• ingenting 

• Ingen 

• X 

• Intet 

• Har ikke været deltagende... 

• Der er jo ingen info om  at de kan 
kontaktes 

• . 

• Ingen 

• Jeg gør ikke min indflydelse gældende 

• Jeg gør ikke min indflydelse gældende! 

• Det gør jeg ikke, min mening drukner i 
dårlige argumenter 

• er ikke aktiv 

• Jeg kontakter et bueudvalgsmedlem 

• Det gør jeg nok ikke 

• Ingen af nævnte 

• Er for passiv 

• gør jeg ikke rigtigt håber på det bedste. 

• Det har været stille fra min side pga. 
situation med pandemi 

• søger ikke indflydelse 

• Gør ikke noget 

• Det gør jeg ikke. 

• Gør ikke brug af det 

• Deltager i generalforsamling i lokal 
jagtforening 

• ibm. 
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• intet 

• . 

• Jeg søger ikke indflydelse pt 

• Har kontaktet Jægerforbundet og fået svar 
på relevante spørgsmå. 

• er jægerrådsformand 

• Intet 

• Har opgivet kredsbestyrelsen - ikke 
medlemsorienteret 

• Jeg gør ingenting 

• ikke aktuelt pt. 

• intet 

• N/a 

• ingen kontakt 

• Ingen ting 

• DJ set udefra er et lukket system, 
ugennemsigtigt hvilket ikke indbyder til 
deltagelse 

• Det gør jeg ikke 

• Det gør jeg ikke 

• P.g.a. sygdom er min deltagelse minimal 

• Jeg gør ikke min indflydelse gældende 

• bidrager med dette spørgeskema 

• sider i jægerrådet 

• Gør ikke alverdens 

• Ingen aktivitet fra min side 

• Vi mangler information omkring hvorfor 
man skal møde op til noget eller burde 
møde op. 

• intet 

• , 

• Intet 

• Gør den ikke gældende 

• Intet 

• ikke noget 

• Jeg deltager ikke 

• har ingen kontakt 

• gør  jeg ikke brug af 

• Ikke aktiv 

• na 

• Ikke relevant 

• . 

• Det gør jeg ikke 

• x 

• Set gør jeg ikke 

• . 

• er ikke politisk aktiv 

• - 

• ?? 

• Er ikke interesseret i indflydelse 

• Det lokale Jægerråd er praktisk ikke 
eksisterende efter jeg afgik som formand 

• ... 

• Jeg ville gå til min lokale jagtforening, men 
da der er for lang "vej" fra min forening til 
hovedbestyrelsen, via jægerrod og 
kredsbestyrelsen, kan det faktisk ikke 
betale sig at sige noget, for en del af 
informationen forsvinder og så høre man 
aldrig noget fra jægerrådet! 

• Deltager desværre ikke 

• ingenting 

• har prøvet der er langt op til toppen 

• Passiv / reaktiv 

• andre HB medlemmer kontaktes 

• Bruger ikke min indflydelse 

• Det gør jeg ikke 

• Passiv 

• Det gør jeg ikke. Det er spild af tid at 
prøve. 

• bruger den ikke 

• Gør ikke 

• forsøger ikke at få indflydelse 

• Har været formand i flere år og deraf har 
jeg været ret involveret 

• Jeg er ikke særlig involveret 

• Deltager ikke 

• O 

• Jeg ved det faktisk ikke - men opsøger det 
heller ikke selv :-) 

• Har ikke haft brug for muligheden 
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• ingen af delene 

• Jeg mener ikke at jeg min indflydelse 
gældende 

• Deltager ikke 

• jeg gør ikke min indflydelse gældende 

• Bruger det ikke nok 

• Medlem af DJ 

• Ingenting 

• Ingen indflydelse 

• N/A 

• Det gør jeg ikke 

• Min lokale jagtforening er ikke god til at få 
andre end en lille kreds involveret i 
aktiviteter. 

• Jeg gør den ikke gældende 

• det gør jeg ikke 

• Bruger netværk. Hos DJ får man kun ikke-
svar 

• deltager ikke 

• Ikke aktuel 

• Jeg gør den reelt set ikke gældende. 

• Ingenting 

• Gør ikke 

• er ikke aktiv  i foreningsarbejdet mere 
(tidl. kredsrep,) 

• Deltager gerne i generalforsamling i 
jagtforening, men det er også det... 

• Har ikke haft behov for indflydelse. 

• Jeg gør ikke noget 

• Det gør jeg ikke 

• Har aldrig opsøgt dette 

• Forstår ikke strukturen. Har deltaget i 
overordnede møder hvor man kan. Fx op til 
formandsvalget, men har ingen indflydelse. 
Jagtforeningerne virker som lukkede 
kredse. 

• Det gør jeg ikke 

• Jeg gør ikke så. Meget 

• Ingen aktivitet 

• Har ikke været aktiv på denne måde... 

• Jeg gør for lidt 

• Formand 

• passiv 

• Jeg gør ikke min indflydelse gældende i DJ 

• Kan man det? 

• Jeg gør reelt ikke min indflydelse gældende 

• Intet 

• intet 

• Hvordan skal man gøre sin indflydelse 
gældense? 

• Jeg er Jægerrådsformand i Struer 

• Ingen 

• Det gør jeg ikke i 

• Jeg gør ikke min indflydelse gældende 

• - 

• Som Jagttegns lærer 

• Ikke relevant 

• 0k 

• Jeg har meget sjældent ytret min mening 
offentligt om jagt. 

• Jeg har opgivet af få indflydelse, der er 
ikke plads til andre 

• Ingen indflydelse 

• deltager ikke 

• Har opgivet idet min jagtforening Odense 
Jagtforening er faldet i søvn, hvor 
bestyrelsen kun er til for sig selv. 

• Jeg er ikke så aktiv i DJ, lægger 
foreningsindsatsen andet sted 

• Jeg stemmer om formandsskab. Joke, det 
er udemokratisk. Direkte valg! 

• Det gør jeg ikke 

• ingen af delene 

• Har svært ved at se hvordan jeg får 
indflydelse i DJ 

• Følger med i fagbladet Jæger 

• Ved ikke 

• orienteres via magasin 

• Bidrager ikke 

• har ikke brugt det 

• Har kun kortere perioder i danmark da jeg 
er sømand. Derfor kan jeg ikke tilbyde 
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foreningsarbejde der kræver personlig 
deltagelse med jævne mellemrum. 

• Ingenting 

• Deltager ikke 

• Gær det ikke 

• Relevant kontakt, såfremt der er behov 

• Jeg er ved at stoppe 

• Jeg gør ikke noget 

• Ingenting 

• Bruger ikke min indflydelse 

• Hvad er indflydelse ? Alt er jo topstyret 

• Passiv 

• Jeg gør ikke min indflydelse gældende 

• Meget lidt 

• Der foretages intet relevant politisk 
arbejde for hagljægere 

• Udelukkende gennem mit medlemsskab 

• Ved ikke 

• Taler med Morten Sinding 

• Jeg beder min formand Mogens Larsen gå 
videre med forespørgsler eller ønsker! 

• Jeg er ikke aktiv. 

• men har nu endnu ikke deltaget i en 
generalforsamling. Også kun været medlem 
af jagtforeninger i cirka 40 år. 

• Har endnu ikke gjort brug af noget 

• Jeg gør ikke noget 

• har ikke meget jagtforeningen at gøre 

• skriver direkte til CLC 

• Gør det ikke 

• Har ikke brugt det 

• 0 

• Intet....det er svært at blive inviteret ind 

• Jeg gør ikke min indflydelse gældende. 

• Deltager ikke i noget 

• I fællesskab med andre jæger rundt om i 
landet og som jagttegnslære 

• eeeeee 

• Sidder selv i jægerrådet og er også 
koordinator 

• Ikke aktiv 

• A 

• Har ikke meget kontakt 

• Deltager ikke 

• Har ikke prøvet det før. 

• Det gør jeg ikke 

• Nettet 

• Kontakter dj formand 

• Jeg kontakter et bestyrelsesmedlem i 
jagtforeningen 

• Ingen indflydelse 

• Folk er meget farvet af deres holdninger, så 
kontakt er nyttesløs 

• Jeg bruger ikke min tid herpå 

• Aner ikke hvem jeg skulle kontake og 
hvordan 

• Ingen steder 

• Intet 

• Jeg gør ingenting 

• Det gør jeg ikke 

• Foreningen har jo intet demokrati det er 
spild at god tid 

• Gør det ikke 

• Jeg gør ikke min indflydelse gældende 

• Det gør jeg egentlig ikke 

• intet 

• - 

• ikke 

• h 

• jeg kontakter ingen 

• Gør ikke min indflydelse gældende. 

• Ved behov skriver jeg til CLC 

• Desværre hjælper det sjældent noget, især 
hvis det er kritiske ? 

• Nej 

• Det går jeg ikke 

• Ingen 

• Passer min jagt og pressede på for kort 
jagttid på dåhjorte 

• Jeg er passiv medlem 
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• gør ikke min indflydelse gældende 

• øver ingen indflydelse 

• ingen engagement lokalt 

• ikke 

• Jeg gør desværre ikke min indflydelse 
gældende 

• jeg gør ikke nogen indflydelse gældende 

• Har ikke haft brug for det. 

• Jeg stikker ikke næsen frem. Der er 
tilsyneladende en realtiv "hadsk" stemning 
iblandt jægere hvis man er uenig. 
Rystende! 

• Jeg gør den ikke gældende 

• ingen 

• Har ikke fornemmelsen af at jeg har 
indflydelse, men betaler mit kontingent. 

• Strukturen i DJ forhindre indflydelse 

• deltager ikke 

• Er ikke aktiv 

• Medlem 

• kryds her da intet passer til mig 

• ingenting 

• Er medlem af DJ 

• Er passiv 

• Jeg er ikke aktiv på denne front. 

• Gør ikke noget 

• Intet 

• Det grønne råd 

• Jeg gør ikke og har ikke haft brug for at 
gøre min indflydelse gældende 

• min lokalforening er overordnet set en 
sovende forening 

• ingen indflydelse 

• Medlem af Jægerråd 

• ikke 

• Slet ikke 

• jeg gør ikke min indflydelse gældende 

• Gør ikke min indflydelse gældende 

• Har ikke deltaget 

• Via medlemmer i vores konsortie der er 
tættere på DJ 

• Det gør jeg ikke 

• Ingenting 

• Jeg gør ikke indflydelse 

• Tv 

• Ingen 

• Det gør jeg ikke. 

• - 

• betaler kontingent 

• andet 

• jeg forventer, at DJ arbejder politisk for at 
varetage medlemmernes interesser. Vi har i 
foreningen ikke haft diskussioner relateret 
til lokale kredse eller udvalg. Folk ser i 
vores forening overordnet set DJ som ét 
organ. Og der er flere og flere passiv-
kritiske. 

• Besvarer spørgeskema 

• Det gør jeg ikke 

• - 

• Er ikke politisk aktiv 

• Intet af ovenstående 

• Deltager i jægerråd 

• Har flere gange hjulpet til DJ's stand ved 
Dyrskuet i Herning sammen med lokal- og 
kredsformænd. 

• Jeg har ikke søgt indflydelse pga travlhed 
privat og på arbejde 

• Intet 

• Gør ikke gældende 

• Giver udtryk i foreningen. 

• Udøver ingen indflydelse 

• Det gør jeg ikke 

• Kontakter de små direktør i 
adminstrationen 

• dårlig tone 

• Intet 

• Deltager ikke i noget. 

• Der findes ikke et fungerende jægerråd i 
min kommune. 
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• Savner info på foreningsniveau... svaret er 
derfor VED IKKE 

• Bruger det ikke 

• Jeg kender nogle med erfaring og 
indbydelse,  dem spørger jeg til råds, hvis 
nødvendigt. 

• Intet 

• Intet 

• gør jeg ikke 

• Jeg har ikke meget kontakt 

• Savner personlig modtagelse ved 
indmeldelse. 

• Intet 

• Problemet er netop at jeg ikke er knyttet 
til nogen af ovenstående! 

• ikke noget 

• Benytter ikke den mulighed 

• Intet 

• Gør jeg ikke, er passiv medlem 

• Ikke relevant 

• Er ikke aktiv pt 

• Formidling 

• Ingen indflydelse 

• Gør ingenting 

• Det er for bøvlet - kommer sjældent med 
input 

• Intet 

• Det gør jeg ikke 

• Jeg har aldrig kontaktet nogen af 
ovenstående. 

• Før ikke brug af 

• X 

• Jeg gør ikke noget pt. 

• Jeg yder ikke selv en indsats 

• Jeg skriver et indlæg i jæger 

• Inge af delene 

• Gør ikke min indflydelse gældende 

• hej 

• Jeg gør ikke min indflydelse gældende 

• ingen indflydelse 

• Kontakter ikke dj 

• pas. jeg forstår ikke spørgsmålet, men 
inddragelse af medlemmer er ikke noget 
jeg oplever 

• Sparsomt med kontakt 

• Strandjæger stuppekøbing 

• jeg er medlem af DJ, ellers ikke. 

• Gør jeg ikke rigtigt 

• det er svært på grund af manglende 
demokrati 

• Ingen af delene 

• Intet 

• Det gør jeg ikke 

• Desværre forlidt 

• . 

• jeg gør det ikke gældende 

• . 

• Det gør jeg ikke. 

• Jeg har ikke kontakt på det plan 

• Gør ingen af delene 

• ikke engageret 

• Jeg gør ingen indflydelser gældende! 

• Jeg er kredsbestyrelsesmedlem 

• Ønsker ingen indflydelse 

• Har ikke forsøgt at gøre min indflydelse 
gældende 

• . 

• Ingen steder 

• Ingen 

• Ikke aktiv 

• Jeg er vist meget passiv 

• Jeg gør ikke noget 

• intet 

• Intet 

• Det er stærkt begrænset, hvad jeg selv 
deltager med. 

• Ikke aktiv 

• Jeg er en stiltiende støtte 
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• Igen, jeg er udenlands saa det bliver ikke 
til meget pt. Foer var jeg politisk aktiv og 
deltog gerne i kredsmoeder 

• Prøver igennem jagtforening, men føler 
ikke der er hjælp 

• Jeg søger ikke indflydelse 

• Deltager ikke 

• Jeg har ikke forsøgt at gøre min indflydelse 
gældende (endnu) 

• Det gør jeg ikke 

• intet 

• gør ingen indflydelse 

• Jeg har ikke haft behov for at kontakte 
nogen 

• Ingen 

• det gør jeg ikke 

• Gør jeg ikke 

• Man skal blive bedre til at lytte til 
medlemmerne på flere niveauer 

• anvender jeg ikke 

• Har ikke tid til at gøre noget pt 

• Jeg gør ikke min indflydelse gældende 

• Deltager meget lidt 

• Ville nok være i noget hvis jeg fik god info. 
Om disse som medlem 

• Støtter grønne organisationer 

• Strandjægernetværk 

• Det gør jeg ikke 

• det gør jeg ikke 

• Ingen 

• Ikke aktiv 

• I andre sociale grupper end jægere 

• Ikke medlem 

• Ingen steder 

• Jeg tror ikke at det gør en forskel for 
bestyrselsen, hvad jeg synes og mener. Der 
er for mange medlemmer til det. 

• snaker med ander jæger og håber de gør 
det 

• Deltager ikke i noget 

• nettet 

• Gør ikke noget 

• Er Jægerråds formand og KB medlem mm 

• Jeg gør ikke min indflydelse gældende 

• jeg har ingen forhåbning om at kunne 
trænge igennem i denne organisation 

• Intet 

• Jeg er vel en slags passivt medlem 

• er ikke aktiv 

• I vingeundersøgelsen 

• Intet 

• deltager aldrig 

• Føler ikke at jeg har nogen indflydelse 

• Forsøger ind imellem at argumentere for 
mere direkte demokrati bl.a. via sociale 
medier 

• Jeg søger ikke indflydelse pt 

• gør ikke rigtig noget 

• Sjældent i kontakt 

• er ikke medlem af nogen forening 

• Der er ingen indflydelse for den menige 
medlem det skal gå igennem folk som har 
siddet på samme pind alt for længe.. 

• Jeg gør ikke min indflydelse gældende 

• Gør ikke boget 

• Har ikke søgt indflydelse 

• Det fungerer ikke på Fyn, det er svært at  
være en del af debatten. 

• Ved ikke 

• Jeg har kontaktet en lokal kredsformand, 
uden at få svar 

• Har tidligere været formand for min lokale 
jagtforening i 7 år. Var i 11 år leder og 
kontaktmand for udenlandske jæger i Nat 
Karup.e 

• Er ikke muligt at have indflydelse. 

• Er på vej ud af DJ 

• Aldrig 

• Prøver at stille spørgsmål/rejse debat på 
facebook 

• Jeg benytter mig ikke af nogle af delene 

• 0 
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• Har startet en - nu - aktiv jægergruppe 

• Ingen lytter da til et menigt medlem, nu 
må I sgu lige. 

• På Facebook 

• ikke aktiv 

• intet af det ovenståede 

• Ved ikke hvem jeg skal kontakte 

• Ikke noget 

• Ingen 

• Det gør jeg ikke pt for det virker som om 
man ikke har nogen indflydelse 

• Jeg kan ikke gøre noget DJ er total top 
styret og høre ikke den lille jæger 

• Ikke 

• Jeg gør ingen indflydelse 

• Jeg deltager ikke 

• Intet 

• Jeg er bare med 

• Intet 

• Intet 

• det gør jeg ikke 

• Gør jeg ikke 

• Intet 

• bruger ikke min indflydelse 

• På grund af mine erfaringer er jeg stoppet 
med dette 

• Jeg gør ikke min indflydelse gældende i DJ 

• Jeg bruger ikke min jagtforening 

• For lagt til toppen til at kan få indflydelse 

• Ingen ting 

• jeg er ikke foreningsaktiv 

• ikke relevant 

• ? 

• Synes jeg har muligheden 

• Gør jeg ikke 

• Har gjort som kasser i flere år. Men det er i 
min optik ikke i de små lokale afdelinger vi 
skal gøre en forskel. 

• Ingen 

• det gør jeg ikke 

• deltager ikke 

• Kreds og HB vil kun hvad de selv vil og tror 
på, så dem er jeg stoppet med at kontakte 

• , 

• deltager ikke i møder 

• Jeg gør ikke noget 

• Har ikke den store indflydelse 

• ingen kontakt 

• Gør jeg ikke 

• Gør ikke brug af den 

• Gør ikke 

• Ser ingen grund til at involvere mig, da alt 
er topstyret 

• Jeg gør ikke min indflydelse gældende 

• Indtil videre, følger jeg bare med på 
sidelinjen 

• intet 

• Gør jeg ikke 

• Intet 

• Jeg sidder i kredsbestyrelsen 

• Jeg har ingen indflydelse 

• Intet 

• mener ikke jeg kan gøre nogen indflydelse 

• Ingen 

• Jeg undrer mig over at skrivebordsarbejdet 
fylder så meget i stedet for vi som jægere 
møder opbakning! 

• ingen ting 

• , 

• Jeg gør ikke min indflydelse gældende 

• Intet 

• 0 

• Deltager i spørgeundersøgelser 

• Gør ikke brug af denne 

• Bruger ikke indflydelse 

• Ingen. 

• Er direkte medlem, og har ikke haft behov 
for at gøre indflydelse gældende. 

• Jeg gør ikke min indflydelse gældende 
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• Videre bringer DJ’s arbejde for eks. 
naturen, som lægfolk kender den, til 
familie, venner og kollegaer. 

• bruger ikke min indflydelse da jeg er 
sportsskytte 

• 0 

• Jeg ønsker ingen indflydelse 

• Ej aktiv 

• Ingen af ovenstående 

• Jeg gør ikke min indflydelse gældende i DJ 

• Det gør jeg ikke 

• Ingen af de overstående desværre, må jeg 
heller få gjort. 

• Ved ikke hvad der er af muligheder 

• Jeg gør ikke min indflydelse gældende 
aktuelt. 

• Gør ikke rigtigt noget 

• Gør den ikke gældende 

• jeg har opgivet DJ, for uanset hvad jeg 
henvender mig med, sker der intet og det 
er for så vidt også ligegyldigt, for der er så 
langt fra medlem til påvirkning af ledelsen, 
at det alligevel er for sent, når/hvis det 
endelig når frem. 

• jeg gør ikke min indflydelse gældende 

• Ingen 

• Sociale medier 

• Jeg hør ingen af delene 

• Jeg fortæller om konservator arbejde 

• Intet 

• gør ikke indflydelse gældende 

• Slet ikke 

• Intet 

• Formidler info til landbruget gennem tv 

• Ingen 

• Har jeg indflydelse, og hvad kan jeg bruge 
den til? 

• Jeg har talt med kursusinstruktør om mine 
ønsker 

• Jeg gøre ikke min indflydelse gældende 

• Jeg gør ikke min indflydelse gældende 

• Det gør jeg ikke pt. 

• det gør jeg ikke 

• Har for travlt med andet til at kunne 
deltage 

• sad 

• Hvis der bliver noget 

• Jeg interesserer mig ikke for det.. for 
meget ævl, gamle sure mænd 

• Nej 

• det gør jeg ikke 

• Gør det ikke 

• underviser jægere i håndtering og mad med 
vildt 

• Nej 

• Svarer på spørgeskemaer når de falder 

• Intet 

• gør jeg ikke 

• jeg gør ikke min indflydelse gældende 

• ikke aktiv pt. 

• Jeg gør ikke noget. 

• Det er jeg ved at finde ud af 

• Har ikke deltaget 

• Jeg deltager ikke aktivt 

• Laver ikke indflydelse 

• have no idea 

• har ingen indflydelse 

• Intet 

• Man skal holde "tand for tunge" hvis man vil 
bidrage med et nødvendigt forandrings 
forslag. 

• Jeg har ikke benyttet nogen af 
ovenstående. Endnu. 

• Ingen af ovenstående 

• Ved ikke 

• Jeg gør ikke min indflydelse gældende i DJ 

• Jeg er passiv 

• kan man det ? 

• Jeg har ikke gjort min indflydelse 
gældende. 

• Gør jeg ikke 

• Gør jeg ikke 
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• jeg gør ikke min indflydelse gældende 

• Deltager ikke. 

• Jeg er ikke aktiv 

• Alt for hierakisk organisation til at jeg 
orker at prøve 

• Jeg gør ikke min indflydelse gældende. Det 
føles som en meget ekskluderende og 
lukket klub. 

• Jeg møder op til generalforsamling 

• Gør det ikke 

• Intet 

• Ingen 

• Har ikke haft behov 

• Ikke relevant 

• intet 

• Ved ikke hvordan jeg skal komme i kontakt 

• Ved ikke 

• nej 

• Nej 

• Kontakter ingen af dem. 

• Har forsøgt - men opgav 

• Ingen 

• Ikke 

• Gør jeg ikke 

• Jeg kontakter jer ikke - gør selv ting, hvis 
muligt 

• Det gør jeg ikke. 

• . 

• Jeg gør ikke min indflydelse gældende 

• egentlig ikke 

• Jeg har opgivet ! - Foreninger, jægerråd og 
kredse er bemandet med en kultur, hvor 
hovedparten er der for at varetage egne 
interesser 

• det gør jeg ikke 

• Ingen interesse 

• Nettet 

• gør ikke noget gældende 

• Jeg deltager ikke i ovenstående 

• Nyjæger :) 

• Er ny jæger, ikke så aktiv endnu 

• Jeg gør ikke noget, for jeg syntes min 
lokalforening er for indspist. Der er ikke 
plads til nye kun deres penge 

• Intet. Jeg læser jagt bladet 

• Jeg gør ingenting. 

• ikke 

• - 

• Det gør jeg ikke 

• Jeg gør min i Indflydelse gældende lokalt 
og uden om foreninger ol. 

• Jeg gør ikke noget 

• Det gør jeg ikke 

• Vores jægerråd er ikkeeksisterende 

• - 

• Læser jagtbaldet 

• Ikke aktiv 

• Det gør jeg ikke 

• Jeg kigger på hjemmesiden 

• har in te kontakt med någon jaktförening 

• Nej 

• jeg søger ikke indflydelse 

• Har ikke været nødvendig 

• Jeg har endnu ikke gjort noget. 

• Jeg gør ikke det store, da jeg mener vores 
interesse som jæger er godt dækket. 

• Gør ikke noget 

• Pt. gør jeg ikke min indflydelse gældende. 

• Jeg forholder mig passivt 

• Ingen der er for langt fra top til bund 

• jeg svarer på denne undersøgelse 

• Via sociale medier og netværk 

• nej 

• Ingen af delene 

• Det gør jeg ikke 

• Intet 

• Jeg bruger ikke min indflydelse 

• Der er ingen indflydelse i et topstyret 
system 
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• Gør ikke noget 

• Gør jeg ikke 

• Jeg deltager ikke 

• Intet 

• Gør intet 

• Har kontaktet DJ formand 

• Jeg gør ikke min indflydelse gældende 

• None 

• Jeg søger ingen indflydelse 

• det gør jeg ikke 

• direkte uenig i DJ s ulvepolitik 

• Men ikke siden jeg blev smidt ud fra møde 
med kredsbestyrelsen 

• Er ikke valgt ind i noget 

• jeg gør ikke min indlydelse gældende nogen 
steder 

• Jeg er for ny endnu til at kunne gøre 
indflydelse 

• Det gør jeg ikke 

• Ingen af delene 

• Er ny så holder lav profil 

• Det går jeg nok ikke rigtig 

• Ved ikke 

• Er nyjæger, så jeg er ved at lære 
strukturen. 

• ingen 

• Jeg vil gerne, men ved ikke hvordan jeg 
deltager og får kontakt. 

• Ved ikke hvad jeg kan have indflydelse på, 
eller hvordan jeg opsøger det 

• -. 

• Har ikke deltaget i noget vider endnu 

• Vi blæser jagthorn til generalforsamlingen 

• ikke 

• det gør jeg ikke 

• - 

• hører intet 

• Intet 

• Indtil viderede ikke. Jeg er nyjæger. 

• Corona begrænsninger 

• Er kun interesseret i hundearbejde 

• kontakt til ansvarlige medlemmer  af 
forbundet 

• Intet 

• intet 

• Ved ikke 

• Jeg gør intet 

• Ingen 

• Jeg søger ikke at gøre min indflydelse 
gældende 

• Ingen 

• fuldstændig umuligt at få inflydelse. 
Udemokratisk pampervælde 

• Intet 

• Er nyjæger, har ikke haft brug for 
indflydelse endnu ! 

• Jeg har ingen indflydelse 

• Jeg er nyjæger, og føler mig ikke rigtigt 
inddraget. 

• Deltagelse i spørgeskemaer 

• Intet 

• ingen af ovenstående 

• Ingen 

• Det har endnu ikke været nødvendigt. 

• ikke mugligt, dj gør kun godt for dem selv 

• Ved ikke 

• Jeg gør ikke min indflydelse gældende 

• Jeg gør ikke noget 

• Ikke relevant da jeg melder mig ud 

• igenting 

• Ingen 

• Jeg føler ikke jeg kan bruge DJ desværre 

• Jeg er passiv og gør vel derfor ikke min 
indflydelse gældende i DJ. 

• Kun via mit medlemskab 

• Ingen 

• Jeg gør ikke min indflydelse gældende. 

• føler ikke jeg har nogen indflydelse 

• Det gør jeg ikke 

• Holder prøver 
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• Gør jeg ikke 

• Det gør jeg ikke 

• Jeg gør ikke noget for indflydelse i DJ. 

• jeg søger ikke indflydelse 

• ingen af ovenstående, det er for tungt og 
indspist 

• Jeg er ikke nået så langt 

• Kontakter formanden for det hele direkte 

• Jeg gør ikke min indflydelse gældende. 

• Intet 

• Synes ikke det virker til at DJ er så 
fremsynet så jeg er i kontakt med 
journalister omkring ting jeg gerne vil 
ændre 

• Jeg gør den ikke gældende 

• Snakker med andre medlemmer 

• Føler mig aldeles uden indflydelse i dj regi 

• Deltager ikke 

• Jeg er lige blevet medlem, skal lige i 
gang... det bliver lokalt / lokalpolitisk 

• intet 

• Ingen ting 

• Ingen 

• Ingen tiltag 

• gør intet men vil gerne 

• ikke aktiv 

• Ja 

• Ingen 

• Jeg gør pt. ikke min indflydelse gældende. 

• Deltager ikke 

• Det gør jeg ikke 

• Intet 

• Ingenting 

• Hjemmeside 

• Jeg gør intet, da det er så godt som umuligt 
at vide hvordan man skal kunne ændre 
tingene 

• Jeg er en enspænder og det medfører tit 
ballade. ha-ha 

• Jeg gør ikke min indflydelse gældende 

• Er lige begyndt så skal lige finde ud af det 

• Ikke afklaret, pga. nyt medlemskab 

• Intet 

• Ved ikke 

• har et godt samarbejde med vores kreds 
nyjægerkordinator og lære en masse om 
jagt 

• Intet pt 

• Ikke 

• Som nyjæger har jeg endnu ikke involveret 
mig i det politiske arbejde. 

• p.t. intet 

• Intet. 

• jeg indflyder ikke 

• gør ingen af delene 

• Er som tidligere skrevet lige startet 

• Nyjæger. Ingen indflydelse endnu. 

• Jeg gør ikke min indflydelse gældende 

• Har ikke erfaring nok til at søge indflydelse 

• Er ny jæger 

• ved ikke 

• svarer på dette spørgeskema 

• ? 

• Nyjæger så er endnu ikke aktiv 

• Gør intet 

• Jeg har ikke gjort min indflydelse gældende 
endnu 

• Ingen kontakt p.t. 

• Nystartet og derfor ikke meget endnu – 
udover fx dette skema :-) 

• Jeg er nyjæger, så gør endnu ikke min 
indflydelse gældende... 

• Er meget passiv syntes det er svært at 
komme igang hvis ikke man kender nogle 
der er i foreningen 

• jeg deltager ikke pga handicap 

• Irrellevant 

• Ikke rigtigt 

• Som nyjæger har jeg endnu ikke haft behov 
at dele min mening/indflydelse. 

• Endnu kun det første år 
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• Jeg gør hvad der er nødvendigt for at andre 
end store godser og storareal bønner ikke 
får magten over jagten 

• ved det ikke endnu 

• Intet endnu 

• Er ny jæger 

• Omfanget af svarmuligheder til dette 
spørgsmål synliggør meget præcist årsagen 
til at jeg ikke gør min indflydelse 
gældende. Der er for "mange" muligheder 
og det er uoverskueligt at fremsige en 
mening til den rette. 

• Jeg er nyjæger, og har ikke taget stilling i 
nu 

• Endnu gjort noget 

• Intet gjort endnu 

• Ingen 

• Intet for nuværende. 

• Jeg gør intet, fordi jeg ikke ved hvordan 
jeg skal gøre min indflydelse gældende. Jeg 
synes det er meget uoverskueligt at ‘få 
foden indenfor’ i de lokale 
jagtfællesskaber. 

• Jeg gør for lidt 

• Ikke endnu 

• Ved jeg ikke 

• Nyjæger. Ikke igang endnu 

• Deltager ikke aktivt endnu.. mangler info 
(lokalt og nationalt) om hvordan jeg 
kommer igang 

• Er nyjæger 

• - 

• Endnu en gang: nyjæger. 

• passiv medlem 

• Igen - nyjæger 

• Er lige blevet medlem, så det er for tidligt 
at svare på. 

• Ved at svare på denne undersøgelse - ellers 
er det svært 

• Jeg kan desværre ikke gøre nogen 
indflydelse gældende, da jeg er medlem af 
en lille forening, og derfor har vi intet at 
skulle have sagt. Jeg henviser til tidligere 
uddybning omkring struktur 

• jeg gør ikke noget 

• Gør ikke noget 

 



297 
 

HVOR MANGE NUMRE AF MEDLEMSBLADET LÆSER DU? 
 
Medlemsbladet er det tynde magasin, der sendes med Jæger. 
 - Jeg læser ikke medlembladet. Uddyb gerne 

 

• - det stå jo på hjemmesiden 

• Ikke interessant 

• har læst det med synter ikke det er 
interssant 

• Kedeligt 

• Har afmeldt bladene 

• Jeg syntes det er spild af penge - finder 
oplyninger på nettet 

• finder skydebaner(åbningstider) i området 

• uinteressant 

• Finder det irrelevant - fjern det 

• Det ryger ud sammen med folien. 

• Xx 

• Det er for mærke dyr 

• Jeg læser næsten aldrig en artikel. De er 
for dårligere skrevet og ikke mega brugbar. 
Jeg er ligeglad med nogle har skudt i 
udlandet.  Udstyr, vildtpleje mv. der var 
engang en artikel omkring fasaner og 
udsætning. Den var god 

• Jeg finder aktiviteter i min lokal forening 
på nettet 

• For meget ikke relevant 

• Benytter ikke de forskellige foreninger. Jeg 
får informationerne direkte på mail 

• Mangler relevans og tiden dertil 

• Ikke relevant 

• jeg bladre det hurtigt igennem 
(lokalsiderne) 

• Ikke relevant 

• Normalt har intet i medlemsbladet har min 
interesse. 

• Jeg ser det kun som en opremsning af 
aktiviteter i div. foreninger 

• Læser det ikke 

• Ikke relevant for mig 

• For lidt relevans 

• ingen interresse 

• Har ikke noget at bruge det til. 

• Har frameldt magasinet 

• læser det ikke 

• Intet af interesse 

• Kigger kun efter arr 

• det har ikke min interesse 

• Ikke relevant for mig 

• Har ikke tid til at deltage i lokalt arbejde - 
derfor læses det ikke 

• Jeg bladet den igennem og ser efter prøver 
mm 

• Kedeligt 

• Jeg er ikke interesseret i de artikler, som 
bringes i medlemsbladet, og aktiviteterne 
kommer der gerne info om på anden vis. 

• Minder om de “grå sider” blot mere 
uinteressant. 

• jeg skimmer det 

• Det er lige gyldigt info kun en masse dato 
fnadder 

• Kedeligt og forældet 

• Ikke interesseret 

• Ingen 

• Søger på nettet. Behøver ikke det trykte 
medie. Mener det er for omkostningstungt! 

• på grund af den måde reklamer er klemt 
inde mellem artikler 

• Kun overfladisk. 

• tid 

• uinteressant 

• Det er for dårligt 

• Ikke relevant 

• Jeg modtager ikke bladet 

• Bladet virker uinteressant 

• Hvad er det? Nåå det lille tynde blad - glem 
det! 
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• Medlemsbladet er for dårligt. Se dog på 
Wild & Hund. 

• Jeg bladre det igennem for jagtrelevante 
artikler 

• Har ikke haft behovet - kigger kun 
åbningstider for skydebanen 

• har ikke den store interesse i at vide 
hvornår der er kredsmesterskaber i diverse. 
Ej heller i hvornår der foregår det ene eller 
det andet. Tænker at man kunne spare 
papiret og flytte indholdet over på 
hjemmesiden. 

• Smider det ud 

• Der er jo ikke noget at læse. 
Arrangementer i jagtforening findes på 
jagtforeningens hjemmeside. 

• Jeg ser om der er nyt fra min egen 
jagtforening 

• Der er næsten kun tabelopslag og kedeligt 
at læse 

• lav forenings søgfunk. i APP kalender. 

• synes ikke det rammer mig 

• Uinteressant 

• Samme info kommer i nyhedsbrevet 

• gider ikke en blad med så meget reklame 

• Kedelig ind hold. Lav det som n.s.k blad det 
langt Beder 

• Det har ikke interesse 

• Kan ikke bruge det til nået 

• Synes det er uoverskueligt og synes det var 
bedre, da det var integreret del af bladet 

• Har fravalgt at modtage bladene 

• Ved ikke 

• Ikke relevant for mig 

• det har ingen interesse 

• Prioriterer det ikke fordi jeg generelt 
mangler tid 

• 123 

• Bor i udlandet 

• Uinteressant 

• gider ikke 

• Intet 

• har ikke min interesse 

• Bruger hjemmesiden til at finde 
feltskydningerne. 

• Har ikke så stor relevans 

• uinteressant 

• Ikke relevant 

• Får mail fra lokal forening 

• Ingen interesse 

• kun jagt forbi og hallali 

• Irrelevant kommunikationsform 

• Der står næsten aldrig noget fra min 
jagtforening 

• Spild af papir 

• Det er ikke interessant 

• Finder ikke indholdet relevant 

• Jeg søger disse oplysninger på nettet 

• Der er næsten aldrig noget fra mi forenig 
der er den sover 

• Det er ofte forældet 

• synes ikke det er relevant 

• Skrammel 

• Jeg gider ikke 

• Ingen relevante informationer - vi bruger 
egen hjemmeside 

• Det er præsenteret kedeligt og ensformigt 

• Det er uinteressant 

• Det er voldsomt uinteressant for en 
moderne jæger. 

• Få ikke jæger 

• Kun når det er relevant 

• Irrelevant viden 

• jeg læser det ikke 

• På grund af indholdet som afspejler at DJ 
bakker mest op omkring mandlige jægere 

• De informationer der ligger der er kun 
lokale. De informationer henter jeg fra 
vores vores egen jagtforenings hjemmeside 

• Deltager ikke i arrangementer 

• Læser ikke 

• Jeg går ikke så meget på jagt mere 

• Finder det ikke interessant 



299 
 

• Ingen interesse 

• Bladrer det igennem men læser meget 
sjældent. 

• ingen relevante info for mig. 

• i forhold til jæger virker det som et 
ligegyldigt tillæg der er kedeligt og i dårlig 
kvalitet (papiret) ryger ud sammen med 
reklamerne 

• sjældent læser jeg det. 

• Gider ikke 

• Kedeligt 

• Meget lidt læsbart 

• Hej 

• Her ikke den store interessse 

• Er det det tynde? Jeg har aldrig forstået 
hvorfor der kommer to blade? 

• Virker kedeligt 

• Aldrig 

• Aktiviteterne findes lettere på hjemmeside 

• Det virker ikke interessant 

• Jeg læser det som er relevant for min kreds 

• Ikke tid 

• Jeg får info fra Aalborg jægerklub direkte 
på mail 

• Læser det ikke 

• har afmeldt Jaeger 

• det virker rodet 

• For nørdet 

• Har ikke rigtigt interesse 

• Jeg læser på nettet hvis der er noget jeg vil 
læse om 

• intet relevant indhold for mig 

• Det meste er jo om lokalforeninger jeg ikke 
er medlem af 

• Jeg søger oplysninger når jeg har brug for 
det 

• Jeg kan kun spare 100kr ved ikke at 
modtage jæger, så de bliver foræret væk 
til den lokale børnehave. Det er 
forkasteligt, at man ikke kan være medlem 
uden, at skulle betale så meget for et 
magasin man på ingen måde er interesseret 
i. 

• for trist 

• Vil ikke betale,for at læse om rige 
drenge,der rejser verden rundt,for deres 
penge,og gider især ikke alle de reklamer 

• Det er ikke relevant. 

• Syntes ikke den info er fyldest gørende 

• Skimmer det igennem 

• Bom 

• Jeg bruger DJ`shjemmeside, og 
foreningssider 

• finder det ikke relevant 

• Jeg har fravalgt Jæger 

• Virker ikke relevant for mig. 

• Jeg ved hvad der foregår i min egen 
forening 

• Jeg er ordblind 

• De ipkysninger findes bedre tilgængeligt 
andre steder 

• uinteressant og kedelig udformning 

• Jeg modtager ikke længere jæger. I bedste 
fald var det ligegyldigt. 

• Jeg læser det ikke 

• jeg læser dem ikke 

• Jeg ville gerne kunne melde det fra 

• finder oplysningerne online 

• Ingen relevant information 

• Der står alt mulig lige gyldigt 

• Info fås på nettet. 

• Ikke interessant 

• Det er på jagtforeningens hjemmeside 

• Har ingen interesse 

• Ville foretrække det var online 

• Læser kun info om vores egen kreds 

• der er intet fra min lokale jagtforening. 

• Det virker uinteressant 

• Ikke relevant for mig 

• Kun ang. lokalforening 

• Jeg synes ikke det giver mig noget brugbart 

• ikke interessant 

• holder ikke bladet 
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• Det virker generelt Uindspireret 

• Jeg skimmer tillægget, især for lokal 
områder! 

• Det er ikke til at finde minjagtforening i 
let. 

• Det ser kedeligt ud 

• jeg syntes at det har min interesse 

• Læser kun det for mit område 

• Skriften er så småt det kniber med at læse 
hvad der står 

• Jeg læser det ikke fordi de foreninger jeg 
er i er ikke i 

• l 

• forbi jeg har den ikke mere for den ikke 
læst 

• Irellevant 

• Skimmer bladet 

• Jeg læser det lokale stof 

• Bladrer den måske igennem 

• Står intet nyttigt deri 

• De aktiviteter jeg øsnker at deltage i finder 
jeg i relevante facebook grupper stedet 
eller andet netværk. 

• Ikke interressant 

• Jeg bladrer det hurtigt igennem, men synes 
indholdet kunne flyttes til Jæger (artikler), 
og til info på hjemmeside. Dermed kan det 
spares væk. 

• ser efter markprøver, og jagttider 

• Gennemser det. 

• Jeg læser det der vedrører mit område 

• , 

• Primært lokalstoffet 

• Har skimmet det for at se om min lokale 
jagtforening havde nogle arrangementer i 
fremtiden, men er stoppet med at åbne det 
overhovedet. 

• det der simpel skrevet for småt 

• Er træt af reklamer 

• Deltager ikke i lokale arrangementer 

• ikke relevant 

• det er ikke interessant 

• ??????????????????? 

• for meget reklame for lidt om 
jagt.jagtoplevelse osv. 

• Der er ikke noget som interesserer mig 

• Ikke relevant 

• Ikke interessant 

• Der står uddyb gerne 

• Ikke interessant 

• m 

• ?? 

• Det er ikke relevant 

• Bladrer hurtigt igennem  ligeså jagtbladet ! 

• smider det direkte ud 

• Uinteressant 

• indholdet interesserer mig overhovedet 
ikke 

• Det består jo kun af annoncer og ævl 

• det vedrører ofte de lokale foreninger. Det 
har jeg ikke tid til. 

• Jeg bladrer det blot hurtigt igennem 

• Læse hverken magasin eller medlemsblad 

• Udenfor min interesse 

• Kigger kun lige den lokale kreds 

• ikke interesse 

• Ikke int 

• Uinteressant . 

• Jeg holder ikke Jægeren 

• Kedeligt 

• bladre gennem for at se om der er noget 
der intresserer mig 

• Der er ikke noget af interesse 

• for lille skrift-typer 

• Ser det på nettet 

• Det er ikke interessant 

• uddyb gerne 

• Ingen interesse 

• x 

• Jeg bor ikke i nærheden af min 
jagtforening 
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• "uddyb gerne" - hvad fanden mener I? Jeg 
kan ikke komme videre uden at uddybe. 
Det er ikke et "gerne" det er et "du skal 
uddybe" 

• er sur på foreningen pg. før omtalte 

• Skimmer det 

• uoverskueligt 

• Læser kun lokale arrangementer 

• Jagttiderne 

• kun jagttider og aktuelle jagtdatoer for 
jagt på dyr/fugle 

• Måske jagt kalenderen 

• uinspirerende 

• ingen int, 

• Alt papir ryger direkte i affald inklusiv 
magasiner. Læser ikke noget på papir 

• Jeg modtager ikke Medlemsbladet 
Jægeren, Synes det er Urelevant 

• Uinteressant 

• Ikke interessant 

• xx 

• Ikke noget for mig 

• det når jeg ikke 

• Ingen interesse 

• Men en dag får jeg vel tid til det..... Læser 
opslag på Facebook og nyhedsbrev i stedet. 

• ikke interresant 

• Jeg kigger alle, læser lidt 

• Det er simpelthen for kedeligt 

• Min forening oplyser på anden måde 

• . 

• Lidt info om min forening 

• Ikke interesseret 

• Der er for mange annoncer for sponsorer 

• W 

• Jeg læser det ikke 

• jeg får ikke læst de jæger blade jeg 
modtager de ligger i en stor bunke. 

• ikke relevant 

• bladre i det og læser hvis der er noget der 
fanger mig 

• Ikke relevant 

• Det fanger bare ikke, men grundlæggende 
er jeg nok mere interesseret i natur og 
skovpleje end i jagten. 

• Mest jagttider 

• Ikke spændende 

• Ikke relevant pt. 

• Ikke interesant. Læser nyjæger 

• Kender det ikke 

• Jeg læser det ikke. 

• Det virker uinteressant, jeg se kun det som 
omhandler min egen jagtforening. 

• Manglende tid. 

• Spar papiret. Der står så relativt lidt 
relevant da de fleste kun er interesseret i 
hvad deres egen kreds beretter og har af 
arrangementer. 

• for meget reklame 

• ikke relevant 

• Irrelevant for mit vedkommende 

• Irrelevant 

• ikke behov 

• 0 

• Har ikke følt det aktuelt. 

• NA 

• Læser ikke jæger. 

• . 

• Går ikke på jagt, skyder kun lerduer, så jeg 
smider bladet ud 

• . 

• Har fravalgt bladet 

• For det mester 

• finder det ikke relevant 

• handler ikke om mit lokalområde 

• Det interesserer mig ikke 

• Bladrer igennem og ser om det er noget om 
strandjagt 

• ???? 

• Kedeligt og irrelevant indhold 

• har skimet et par gange og syntes ikke den 
er interessant 
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• Interesserer mig ikke 

• nej 

• læser ikke 

• Bliver orienteret gennem mail fra min 
lokale forening. 

• Ikke relevant 

• Jeg får dem desværre ikke åbnet :-( - det 
samme med Jæger 

• 47 

• Jeg vil ikke uddybe 

• Det er ikke relevant 

• Synes det er mærkeligt at vi, med miljøet i 
tankerne, stadigvæk trykker et 
medlemsblad. Total spild i disse internet 
tid 

• Har andet og give mig til 

• jeg er ikke medlem af en lokal forening, 
men en der ligger længere væk. Er ikke 
interesseret i magasiner jager, så begge 
dele ryger direkte i skraldespanden 

• Der er ikke nogen relevante aktiviteter i 
den forening, jeg er medlem af. 

• Tjah 

• Deltager ikke i jagtforeningens aktiviteter 

• Bladrer i både magasin og blad. Der er ikke 
noget relevant til mig. I min kreds er der 
ikke noget at læse om så bruger ikke tid på 
det mere. I jæger er der mest reklamer og 
derfor læser jeg det ikke 

• Jeg finder ikke indholdet relevant for mig. 

• er lidt orblid så det er lidt tugt stof for mig 

• Ingen interesse 

• Afbestilt 

• kun for denne kreds 

• Der står intet interessant i 

• Ingen interesse 

• den lokale klub har ingen aktiviteter nævnt 
der 

• Har ik behov for det 

• Der er for lidt om sports skydning 

• ikke relevant 

• 99% er urelevant 

• Der er næsten aldrig interessant 
information. 

• Det er ikke relevant. Info findes på 
hjemmesiden 

• Jeg bladrer meget hurtigt under min kreds. 
Jeg synes ikke det er værd at læse. 
Kredsnyhederne kunne tilsendes på mail. 

• Skimmer alle igennem 

• Jeg skimmer det for at se om noget er 
relevant 

• Ikke interssandt for mig overhovedet. 

• Ikke relevant for mig 

• Ikke relavandt 

• Læser kun det for mig relevante 

• Har ikke tiden 

• hvis der er noget interessant så læser jeg 
på nettet 

• ikke relevant for mig 

• Læser som regel kun info fra egen kreds. 

• Ikke medlem 

• Læser det aldrig. 

• Sjældent 

• Jeg plejer bare ikke at læse det 

• Abc 

• Uoverskueligt 

• Jeg ser efter arrangementer via 
hjemmesiden 

• Der er ikke noget relevant 

• Tror selv I ved hvor mange der læser det 
siden I er nød til at pensle ud hvilket blad 
det er  

• Syntes ikke der er noget relevant at skulle 
læse deri 

• . 

• Det omhandler ikke aktiviteter jeg har 
mulighed for at deltage i. 

• Gider ikke at slæbe et blad med mig, det 
var meget nemmere hvis det var online 

• Vanvittigt at udgive det i papir, når samme 
oplysninger findes på foreningernes 
hjemmesider og nyhedsbreve 

• l 
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• Ingen interesse i den 

• Synes det virker for uoverskuelig med alle 
de små spalter 

• Jeg føler ikke der sker noget i min forening 

• xxxx 

• Får det ikke læst 

• Det er kedeligt 

• Der står intet, der interesserer mig 

• Hvad går jeg glip af? 

• Uden interesse 

• lavt prioriteret i min samlede fritid 

• Kedeligt 

• Ikke så relevant / ikke interesseret i 
indholdet 

• . 

• Er orblind ved ikke hvad indhold er 

• Det kunne lige så godt være på nettet 

• X 

• Ingen 

• hold op med at få det, da jeg ikke fik det 
læst og synes derfor ikke der skal bruges 
resurser på det 

• cc 

• fjern det og spar de penge. det kan man 
ligge på hjemmesiden 

• Ønsker jeg at deltage i en aktivitet, så har 
jeg generelt brug for flere informationer 
end dem, der står i medlemsbladet, hvorfor 
jeg altid kontakter foreningerne direkte 
vha. deres hjemmeside. 

• har for lidt tid til at nærstudere og så 
bliver det uoverskuelig men gemmer dem 
som opslag 

• Der er for meget reklame og artikler om 
jagt udenlands os almindelige mennesker 
aldrig får råd til 

• uinteressant info 

• Fokuserer på Jæger 

• Ikke relevant 

• Modtager ikke længere jæger 

• Ingen specifik grund 

• Syntes medlemsbladet burde være digitalt 

• Jeg læser det bare ikke 

• Alt for kedeligt 

• Der er ikke noget der der ikke kunne ligge 
på hjemmeside 

• Aldrig 

• Har simpelthen ikke tid til det og priviritere 
også noget andet 

• Meget sjældent 

• Det er gammeltdags, vil hellere have en 
online funktion 

• Det er ikke for mig 

• Det interessere mig ikke 

• Strukturelt tungt 

• uinteressant 

• kigger altid side 2 m. "jagtbart vildt", af 
vane. Kigger siden for min egen kreds. 

• Har sagt det fra for at spare miljøet. 

• Jeg læser ikke bladet, ville ønske man 
kunne sige det fra 

• Ikke relevant for mig 

• Ikke relevant 

• Irrelevant. 

• Det er ikke relevant for mig. 

• modtager det ikke 

• ikke 

• Modtager ikke Jæger 

• Kan ikke se hvad jeg skal opnå herved, da 
jeg ikke har nogen tilknytning til min kreds 
eller min jagtforening! 

• ligegyldigt information 

• Lidt kedeligt 

• Læser ikke det hele, men der er relevant 
for mit område. 

• Ved ikke hvorfor men den ryger ud 

• Intet af interesse 

• . 

• Det er mega kedeligt - det har det været 
de sidste 20 år 

• For mange reklamer og for lidt real indhold 
for den "lille jæger" husmands jægeren 

• ikke tid 
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• Jeg kigger en gang i mellem på det får får 
på mail, men eller ikke. 

• Får det ikke læst 

• Spild af papir 

• Løber dem hurtigt igennem 

• Jeg synes der er uinteressant 

• Jeg gider ikke trykte medier 

• Jeg ved ikke hvad jeg skal bruge det til. 

• Forventer det online eller bedre 
sammenhæng med resten 

• Ikke relevant 

• Hvis jeg vil søge information om aktiviteter 
gør jeg det på Facebook grupper, lokalt 
osv. Jeg forstår ikke helt pointen med 
medlemsbladet så jeg læser det aldrig. 

• hmm 

• Synes ikke der er relevant indhold for mig 

• Jo, jeg bladrer blot lidt i det 

• Ikke relevant for mig 

• Bruger foreningernes hjemmesider og FB 
sider 

• Ikke interessent 

• Jeg modtager det ikke udenlands 

• Det skimmes. 

• min jagtforening har aldrig noget i den. 

• - 

• Jeg er i mindre interesseret i  f.eks 
markprøver i den anden ende af landet 

• har ingen interesse 

• Uinteressant 

• . 

• Jeg finder det bare ikke relevant 

• Modtager ikke 

• Det er ikke relevant for mig 

• jeg se det igennem og læser hvad der er 
vigtig for mig 

• Der er kedeligt 

• Interesserer mig ikke meget for de lokale... 

• Får det ikke læst 

• kedeligt 

• jeg skimmer det - bedre egnet som web 
læsning .. 

• det mange gange det samme som står der . 
syns det er spil af papir at skulle sende 
dette med hvergang til hver blad. det er 
intet sigende og uden relvant info 

• jeg gider ikke læse det, da al information 
kommer fra en sammenspist gruppe af 
godsjagts deltagere, som intet har tilfælles 
med mig 

• x 

• Ikke telavant 

• Fordi jeg ikke læser jæger 

• Hhhh 

• Får den ikke læst, og har derfor frabedt 
mig bladet 

• Det bruger jeg ikke meget tid på da jeg 
ikke er foreningorienteret. Bare jæger 

• ikke medlem 

• jeg er kun medlem fordi jeg er sports 
skytte 

• Ikke relevant 

• Holder mig orienteret på anden vis 

• Har ikke behovet for det lige nu 

• Ingen interesse 

• Det findes online 

• Bare fordi... 

• læser kun hvis den indeholde relevante 
artikler 

• .. 

• kedelig 

• ligegyldig information 

• Lokal nyt finder jeg på min foreningens 
hjemmeside 

• Ved jeg ikke 

• Læser det ikke 

• Det for jeg ikke gjort 

• Det er kedeligt indhold 

• Har frameldt JÆGER fordi DJ ikke vil 
samarbejde med ildsjæle 

• Sjældent, lille skrift, virker tilfældigt og 
useriøst ved siden af Jæger. 
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• Der står aldrig noget fra min lokale 
forening. 

• Har ikke fundet tid til det 

• Jeg finder ikke bladet interessant. 

• Ikke 

• Min lokale forening er nærmest ikke-
eksisterende 

• Jeg læser kun for kreds 8 

• Aner ikke hvorfor 

• Manglende overskud. Bladet er ganske fint 

• X 

• syntes ikke det er relevant 

• Jeg læser det ikke, da det virker som en 
lille del af det faglige indhold pga. det er 
et særskilt magasin. Derudover virker det 
uoverskueligt 

• Ikke tid 

• Langt de fleste artikler fanger mig ikke og 
er i min optik irelavant for at være 
medlem. Medlemskabet burde 
differentieres så man kunne fravælge det 

• Der foregår næsten intet i min lokale 
forening 

• Jeg finder for meget af indholdet irrelevant 
og for ukonkret 

• Ikke interessant 

• jeg når sjældent at læse de fysiske blade, 
ønsker at modtage dem digitalt 

• Ikke noget for mig 

• Jeg sidder sjældent og læser fysiske blade. 

• Det virker mindre interessant, da billedet 
på hovedbladet er mere lækkert 

• Jeg får ikke jæger 

• irrelvant 

• har ikke fundet indholdet relevant 

• Meget få relevante oplysninger 

• ingen interesse 

• Jeg ser ingen grund til at læse det 

• Har svært ved at finde tiden som nybagt far 

• Læser det ikke, da jeg er orienteret om 
vores aktivitet i foreningen 

• Der er kun kurser i opslag i den 

• Jeg har frameldt mig alle dj's blade 

• Kigger det kun igennem nogle gange 

• Synes det virker kedeligt 

• Gider ikke bruge tiden på at læse bladet, 
da det ikke omhandler den simple jagt 

• kun sporadisk og enkelte artikler 

• Kedeligt 

• Ikke relevant for mig 

• Er ikke relevant 

• Jeg får de pågældende informationer om 
min kreds, gennem jagtforeningerne. 
Magasinet er spild af papir. 

• Jeg læser ingen af dem. 

• mest interesseret i det overordnede indhold 

• Det virker ikke interessant 

• Det er for dårlig opsat og meget 
uoverskueligt 

• Den ene udgave ligner den næste 

• 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. 

• Ingen interesse længere 

• Læser det ikke 

• har valgt det fra 

• Ingen interesse 

• Intet relevant information 

• Det er for gammeldags 

• Jeg læser det ikke. 

• Det er ikke itrasant 

• Tørt og intetsigende 

• Det siger mig ingenting, syntes ikke der er 
noget relevant for mig 

• Det bliver for lokalt og detaljeret 

• . 

• Det er mest bare lister 

• Det er udelukkende tlf.og meget lidt 
informativt 

• jeg er holdt op med at læse det, jeg har 
aldrig fundet noget relevant i det 

• tidsspild 
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• Bladet virker som en helt utrolig tæt 
mængde af informationer, der kunne ligge 
på hjemmesiden. 

• Det har ikke min store interesse 

• Kigger i jæger 

• Ingen informationer af værdi 

• - 

• uddybes ikke 

• Har ikke tid 

• Er ikke aktiv 

• Andet 

• Jeg kan ikke rigtigt finde ud af hvad det er, 
det virker dårligt formuleret/rodet. 

• Ved ikke 

• Jeg læser medlemsbladet - men 
imodsætning til selve magasinet, bladre jeg 
det kort igennem ved modtagelsen - har 
fokus på egen kreds - og så ryger det ud 

• Det er spild af papir 

• Det er ikke relevant 

• Ikke 

• Hver forening passer åbenbart sit 

• det er for mange reklamer 

• Der ikke noget jeg kan bruge 

• Dårligt tid 

• ... 

• Ikke relevant 

• Jeg finder det kedeligt 

• Det fanger ikke min interesse 

• De få gange jeg har kigget virkede det ikke 
relevant 

• Ok 

• Meget tekst, virker ikke som relevant for 
mig. Men ved det ikke. 

• Jeg skimmer det, men der står sjældent 
noget relevant for mig. Kunne nok med 
fordel flyttes over på hjemmesiden eller 
app'en. 

• Uinteressant 

• Jeg bruger nyeste udgave som opslagsværk 
til bl.a. Lokale schweisshundefører 

• all in danish, not much helpfull for me as 
my danish is very bad (teller kun lidt) 

• Jeg er ikke jæger, jeg er flugtskytte, og 
synes ikke bladet er relevant for mig 

• Ikke interessant 

• Har fravalgt det, da jeg ikke fik noget ud af 
det 

• Jeg finder det irrelevant for mine 
aktiviteter 

• Kan ikke altid se meningen 

• For tørt 

• Ikke interessant 

• Jeg bryder mig ikke om at modtage den 
slags i papirformat. Det er forkasteligt, at I 
rundsender den slags. Det er det rene 
miljøsvineri. 

• . 

• Ikke relevant for mig 

• Jeg finder det ikke interesant 

• Det er ikke relevant. Samme information 
kan (oftests) findes online i stedet. 

• Meget begrænset, får information om min 
lokale jagtforenings arrangementer 
igennem Facebook og deres hjemmesider 

• Mangler info fra den lokale forening 

• .. 

• ? 

• Spild af papir, brug hellere hjemmeside 

• X 

• Jeg er imod alt det papir der går spildt og 
vil heller læse den på nettet 

• Det afspejler slet ikke alle de aktiviteter 
som der er i foreningerne 

• Xxx 

• Jeg læser dem ikke da jeg for det første 
helst vil have Bladet i digital form plus jeg 
syntes det snart minder mere om et 
reklame blad 

• Virker ikke relevant for mig. 

• Tænker tiden er løbet fra trykte magasiner. 
Den information som tryktee magasiner 
bringer er ofte allerede gamle og bragt på 
nettet . 

• Ingen interesse 
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• Jeg finder det overflødigt 

• Formatet er kedeligt og udtryktsløst 

• Har afmeldt bladet, syntes der er totalt 
ligegyldige og uinspirerende artikler 

• Det er uoverskueligt og mangler billeder. 

• der er aldrig noget fra min lokal forening, 
da jeg læste den 

• ikke relevant info lige pt 

• Ingen grund til 

• Syntes den dårlig 

• Jeg læser sjældent papirformat - gør 
bladet digitalt 

• Jeg føler ikke jeg har tid 

• Jeg holder mig til hjemmesiden 

• Har ingen interesse for mig 

• uinteressant 

• Meget rodet blad 

• Jeg bladre det lige hurtig igennem og 
kigger min landsdel igennem 

• Jeg prioriterer hovedbladet 

• For mange reklamer 

• Orienterer mig på net / facebook 

• Er ikke medlem af den lokale jagtforening, 
da jeg grundet dårlig behandling har valgt 
at være medlem af en jagtforening længere 
væk. 

• Det er ikke relevant for mig 

• Når ikke til det 

• Ikke relevant for mig 

• Har ikke intresse 

• Synes ikke det er mig relevant, finder de 
oplysninger et andet sted. 

• Jeg læser hellere emails 

• jeg skimmer hvad der sker omkring vores 
lokale ikke andet 

• ved ikk hvad det er  Jæger ?? 

• Føler ikke det er relevante 

• Da jeg ikke modtager det fysisk mere får 
jeg ikke læst det, ikke det samme online 

• Kedeligt 

• Det virker umiddelbart som et lidt kedeligt 
opslagsværk med mindre interessante 
informationer, som jeg ikke helt ved hvad 
jeg skal bruge til, og måske i stedet ville 
søge på den pågældende forenings 
hjemmeside i stedet 

• Forstår det ikke 

• Modtager ikke bladet 

• Få forkommer ikke relevant - og kedeligt! 

• kedeligt 

• Jeg finder det uinteressant 

• Kedelig 

• p 

• Læser det ikke 

• Jeg får ikke bladet, da jeg har fravalgt det 

• Bladre det igennem 

• Jeg er ikke synderligt engageret i det 
politiske. Jeg støtter blot med mit 
medlemsskab. Derfor er jeg ikke 
interesseret i medlemsbladet 

• non-information. 

• Hvad skal jeg bruge det til? 

• Ingen 

• Ikke interessant 

• Jeg læser det ikke 

• Ordblind 

• maget ikke at læse det 

• Sjælendt - Jeg læser alt på nettet og på 
facebook, samt jeg googler det jeg har 
interesse i. 

• Ikke interessant 

• Ikke særligt relevant 

• Læser det ikke 

• Ved ikke hvorfor jeg skulle læse det? 

• Jeg finder sjældent indholdet relevant for 
mig. Ved faktisk ikke hvad formålet med 
medlemsbladet er. 

• Modtager ikke bladet 

• Ingen interesse på nuværende tidspunkt 

• Som læser skal du have et indgående 
kendskab for at kunne forstå indholdet. 
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• Den information jeg skal bruge, får jeg 
direkte fra min jagtforening. 

• Ikke relevant for mig 

• ikke relevant 

• Det er uinteressant 

• Uinteressant. 

• Det ved jeg ikke 

• jeg er ikke interesseert i hvad ALLE andre 
jagtforeningers programmer 

• jeg har kun fået 1 i år ?????? 

• Oplever ikke det er relevant 

• Ved ikke hvad jeg skal brie det til. Vil 
hellere slå det op på nettet 

• Ikke relevant for mig 

• Syntes simpelthen det er kedelig læsning.. 
der står stort set det samme igennem de 
sidste 20 år 

• Jeg søger info fra lokalforeningerne andet 
steds 

• Har ikke set den 

• Ikke kommet igang 

• Jeg får det ikke tilsendt. 

• Magasinet Jæger bliver foretrukket 

• Jeg får det ikke åbnet 

• Jeg læser på hjemmesiden 

• ikke relevant 

• Jeg læser ikke ret meget i bladet. Der er 
mange oplysninger på nettet.. 

• er ny, og har ikke set det 

• Ofte så får jeg ikke jæger. Jeg tror Post 
Danmark smider dem ud. 

• Gider ikke 

• N/A 

• Kedeligt format. Kedeligt indhold 

• Jeg går ikke på jagt, kun skydebane 

• Ikke relevant 

• Afbestilt - spild af papir og resurser 

• Finder det ikke relevant 

• Unødvendig viden, som vel kan findes 
digitalt 

• Det er lidt kedeligt og listeagtigt. 

• Hvis jeg skal læse noget, så læser jeg 
Jæger magasinet 

• jeg er ikke rigtigt nået til hvad det rigtigt 
indeholder endnu. For mig at se, er det 
mest info om de forskellige klubber? 

• Betyder for mig ikke noget. 

• Synes ikke det er relevant 

• Jeg holdt mig opdateret på hjemmesiden. 
Jeg synes at Jæger kan være godt til folk 
der ikke bruger nettet, men man børe kun 
sende til de medlemmer der ikke benytter 
hjemmesiden 

• Jeg har ikke set det som relevant 

• Har ikke lagt mærke til det 

• Skimmer dem, men nærlæser dem ikke 

• Jeg har ikke tiden. Synes de fleste 
udgivelser kan gøres elektroniske, og 
enkelte så i papirform 

• skimter dem igennem 
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HAR DU FORSLAG TIL VIDEREUDVIKLING AF DJ'S MEDIER 
(JÆGER, HJEMMESIDE, APP OG SOCIALE MEDIER)? 
 
Noter dine forslag her: 

 
• Jæger nedsættes til 6 blade + evt. 1 

specialnummer med  
mere dybdegående emner. 

• Nej 

• synes den it platform funk fin 
Det er nok mere når det er mennesker 
indblandet det smutter - 

• P.t. virker det som en længere række  
enkeltstående tiltag for at være på den 
digitale bølge men hvert tiltag bidrager 
IMHO uvæsentligt til er digitalt økosystem. 
Se f.eks. WeHunt for eksempler på app-
løsninger der bidrager mere end bare at 
være en kort-app 

• Jæger bladet bør indeholde mere 
jagtrelateret stof og mindre politisk, 
forenings og kreds materiale 

• Jagt- og naturudsendelse som fast 
tilbagevendende program på en 
landsdækkende kanal - evt. i samarbejde 
med andre naturorganisationer. 

• Det er ved at blive for poppet. Vi mangler 
erfaring generelt. 

• Gøre dem mere simple og nemmere at 
orientere sig på 

• Den tynde udgave af Jæger burde udsendes 
via mail. 

• Bliv ved med at skrive om danske forhold, 
lige som i gør så fint nu. 

• Artikler om klapjagter og ft spaniel prøver 

• Generelt skal DJ være meget bedre til at 
forklare og tydeliggøre politik og natursyn 
gennem eksempler med tydelig grafik, 
tegninger,  foto og regneeksempler  m.v. 

• Vidste ikke app'en eksisterede. 

• nej, fed app 

• Nej - her kan jeg ikke komme på noget 

• JA! Men jeg kan simpelthen ikke notere det 
hele her. 
Den måde I driver jeres SoMe er så håbløst 
forældet, det er til at blive syg af. 
I kunne starte med at definere nogle klare 
målgrupper, og så ansætte en medarbejder 

til en 100%  dedikeret indsats - jeg tror det 
er en af nøglerne til flere medlemmer. 
I kunne også bare tage ned til Fiskernes 
Hus, og så snakke med dem. De har en helt 
anden fed tilgang til deres medlemmer, og 
deres trykte magasin er også superfedt - og 
deres SoMe fungerer bare 110% bedre end 
DJs. 
Jo, her er et godt eksempel - det eneste 
jeg kan huske klart af content fra jeres FB 
side - det er den video, måske fra januar? 
hvor en ung fyr lige er på jagt med en eller 
to venner med riffel for første gang, og 
lykkedes med at skyde et dyr. Den video er 
superfedt indhold, der er alle følelserne og 
der er jagt, og den er bare...lækker! 

• For det ned på den lilles jægers niveau og 
ikke kun de stor 

• Kæmp for at bibeholde jagt og jagtbar 
vildt. Ikke bare frede mere og mere 

• Få våben tilladelse med i jeres app riffel 

• Ser gerne at der er flere jagt relevante 
artikler, og færre salgs reklamer 

• Anvend medlemsregister til foto, GDPR-
accept, mv. 
Stort ønske om at få deltagerlister 
distribueret før kurser, så tilmelding bør 
indeholde accept af det. 

• Udvikle på APP 
FB grupper med seriøs tone 
Side for handel med våben 

• Appen skal flere jagtrelateret funktionen a 
la we Hunt.  
Med feks jagtkonsortieblog in 

• Nej 

• Tyngde på udvikling af app 

• Få appen til at fungere mere stabilt 

• Langt større synlighed, sammenlignet med 
DF og DOF 

• E-udgave af Jæger ville være godt inkl. 
arkiv med gamle numre 

• App.: Har i perioder svært ved at logge på. 
Mit password accepteres ikke altid. ved 
ikke hvorfor. Har chekket for stavefejl. 
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Logge på uden password ville være at 
foretrække. 

• Appen skal selv aflæse på Google Maps hvor 
man står. Derfra melde lokale 
fredningstider på hjortevildtet. 

• Færre annoncer, mere fagligt relevant 
indhold 

• At der ligger mere i appen så det bare link 
til en internet side 

• Jæger burde kun være elektronisk. 
I kan spare penge ved kun at sende en 
hardcopy per husstand. 

• Bedre vejrudsigt  
Sol op og ned 

• Ingen forslag 

• App virker ikke ordentligt med mit login og 
telefon 

• app om fredningsbestemmelser og 
(uhensigtsmæssige) ændringer af disse 

• nej 

• Nemmer integreing af lokalforeningens 
hjemmeside 

• Mulighed for at indrapporterer hvad vildt 
man har skudt 

• Jeg synes at appen skal omhandle flere 
sider af relevante emner og kunne også 
gøre mere enkel at bruge. 

• Magasinet Jæger er absolut det vigtigste 
for mig. Jeg nyder at have det blad i 
hånden. I forhold til App og hjemmeside er 
det klart vigtigste, at man let og effektivt 
kan få klokkeslet på solopgang og 
solnedgang på sin lokation samt ikke mindst 
og allervigtigst opdateret information om 
gældende jagttider og regulering der hvor 
man er. Så måske man endda kunne lave 
den så smart, at den kun hiver relevante 
jagttider frem ud fra ens position. 

• Dj medier henvender sig alt for meget til 
de meget velhavende( trofæ) jægere. Glem 
ikke de almindelige jægere som der er flest 
af. 

• Nej , det får I Vel løn for.. 

• Jeg vil gerne kunne afmelde den fysiske 
udgave af magasinet Jæger, da jeg læser 
bladet elektronisk og gerne vil spare 
papiret. 

• Nej jeg er nok mest nyder af det der er 

• ingen forslag 

• Mere fokus på hunde på jagt og vigtigheden 
af hunde på jagt  
 
Hvalpe opslag 

• Måske det var en ide at bruge den alm 
jæger og dennes jagter i annoncer i stedet 
for at male et glansbillede hvor 
trofæjægere er det eneste rigtige. 

• Jeg savner billeder af dyr som har været i 
gamle jagt blade. 

• Jeg kunne  godt tænke  mig at man det var 
muligt  at se frem i tiden på den gps 
baserede jagtap  så man kan forberede sig 
til jagten før den aktuelle  dag 

• jeg er så gammel, at jeg er godt tilfreds, 
med det hele. 

• Mener at I kan blive mere aktiv i 
debatterne på de sociale medier 

• vågn og - jeg gider ikke læse et politisk 
blad med alle de akademiske input - kom 
med et jagtblad ....lær af  
jagt og natur - lær af svenskerne ,......de 
kan lave jagtblade som man glæder jeg til 
at læse hver mdr. 
"I snork sover - fordi I er så 
politiske/teoretiske ...fjern dette og før 
denne krig andetsteds" 

• Jeg ser en stor problem på Facebook, hvor 
jæger diskutere ulovligheder især når det 
drejer sig om ulv. Nogle siger skyd ulven 
den er total fredet. De giver medalje til 
troldtoft som har skudt en ulv og blevet 
dømt for en domstol. Hvor er DJ henne! 
Den dømte sider med en jagtriffel den 1 
Sep har fået frataget jagttegn ved domstol. 

• Giv forslag til hvordan jægere kan flytte 
focus fra intern strid til vejledning i 
hvordan vi synliggør jægernes arbejde for 
natur og biodiversitet - bl.a 
sweiishundearbejdet - 
mårhundebekæmpelse - minkbekæmpelse, 
så de andre organisationer kan se jægernes 
betydning for naturen i DK 

• Gerne lidt flere historier om de forskellige 
jagthorns- udvalgs aktiviteter. Bruges 
jagtsignalerne på fællesjagter og i hvilket 
omfang, f.eks. på drevet under 
fællesjagter og ikke blot til vildtparaden? 
Min jagthornsgruppe har i efteråret 
medvirket ved to velbesøgte lokale høst- og 
jagtgudstjenester. 
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• Lave så man kan indsætte tårne/stiger og 
andre jæger på kort og jagtjounal. 

• Det er et smukt kvalitetblad. Men det 
burde deles via Nettet for at spare på 
resourcebelastningen af det trykte 
farverige papir. 

• Elektronisk jagttegn og våben tilladelser. 
Integration med WeHunt 

• Handel med våben og hunde da fb ikke er 
muligt mere 

• små spot på avisforsider. 

• i er ikke nok interesseret i den lille mand 
på gulvet bare se i skal gå meget høre til de 
orgarnitioner Der ikke har været ude i 
naturen men har læst det i en bog og aldrig 
har været udenfor fast vej kun ude i en 
have  

• Undergangspunktet for alle medier er, at 
de skal komme af et behov eller 
understøtte et (oplysnings)behov - jeg kan 
være i tvivl om, hvorvidt alle platforme er 
lige vigtige, eller blot et udtryk for en åben 
organisation, som ønsker tilgængelighed og 
dialog med alle og på den måde mister de 
jagtfagllge og politiske budskaber 
gennemslagskraft i mængden af 
mediebudskaber godt hjulpet af forskellig 
opfattelser og oversætter lokalt. 

• Jeg bruger ikke selv sociale medier, men 
medierne kan vel bruges til oplyse jagten 
betyder for biodiversiteten i Danmark 

• Jæger: 
Lad være med at bringe beretninger af 
såkaldte jægere, der skyder på alt for 
lange hold med riffel. Typisk på jagtrejser. 
Når den slags blåstemples i form af en 
artikel i Jæger, rykker det normen for, 
hvad der er acceptabel skudafstand. Med 
hvad deraf følger. Jæger skal skrive om 
godt jægerhåndværk; ikke om målskydning 
med avanceret grej til levende dyr. 
 
Jæger skal bringe færre underholdene og 
flere faglige, velresearchede artikler.  

• Nej.  Men det kunne være jeg skulle se på 
hvad appen indeholder 

• Bedre papirkvalitet i bladet (burde være af 
samme kvalitet som andre jagtmagasiner i 
Danmark) 
Færre annoncer kontra indhold i bladet 
Flere underholdende film om praktisk jagt 
på online 

• Det er iorden på nuvævenede 

• Nej 

• Egentlig ikke, det er tilfredsstillende nu. 
Indgå sociale medier!! 

• Journalen i app er lidt bøvlet. Det skal 
tastes for meget for at skrive udbytte for 
den enkelte jagtdag. 

• Nyt. App. Det ville være rart hvis man 
kunne hente app. I apstore og den så ville 
acceptere selvvalgt kode, uden man skal 
ringe til Jæger for at få den til at fungere. 
Jeg har en travl hverdag, så App,en hænger 
der, jeg har ganske enkelt ikke til til bøvl. 

• Appen skal gøres mere stabil, når/hvis der 
tabes mobil bænkning (jeg er ikke 
tilhænger af de sociale medier generelt, de 
egner sig dårligt til udveksling af 
synspunkter) 

• Enklere tryk af jæger. Det er meget 
omkostningsfuldt at fremstille og udsende. 
Fri os for personlige beretninger og hold 
fast i fagligheden. 

• medlemmernes egne tips og triks. Udbredes 
bedre til alle. 

• Nej 

• det har jeg ikke 

• Hvis man kunne fotografe det vildt man har 
skudt og det samtidigt blev "geo-tagget" 
havde man allerede lavet sin 
vildtindberetning. Det ville gøre det lettere 
for mig som jæger og ville give jer et 
meget mere præcist billede af 
vildtudbyttet 

• Mere stof om helt almindelig jagt i danmark 

• Hjemmesiden er ikke brugervenlig og er 
gammeldags. Den bør have et facelift. 

• Mere test stof i Jæger 

• Jeg modtager det norske Jeger, deres test 
af forskellige produkter er meget bedre end 
i Jæger. 
Dette nummers test af natootik er mildest 
talt til grin. Som om man er bange for at 
støde en producent. 
Der mangler indhold, der bliver kun nævnt 
hvilke knapperne forskellige optikker har. 
Måske skulle man samarbejde med nogle af 
de medlemmer som har stor viden om de 
testede produkter. De er nemme at finde 
på fb 
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• Mere åbenhed i dj top  
Og valg af formand 1medlem 1stemme 
Min mening ikke så meget topstyring 

• Nedsættelse af kontingent til de 
medlemmer som ikke ønsker at modtage 
'Jæger', den skal kunne fravælges, som man 
kan med Reklamer der bliver leveret i 
postkassen. Bladet er jo kun en Stor 
Reklame. 

• Udvid debatsiderne. Svar på "fake" 
påstande på f.eks. Facebook 

• Jeg mener I forsøger at gøre alting med alle 
kanaler.  
Brug app’en til jægerne og saml det hele 
dér og lav en offentlig webside til 
offentligheden (extranet til politikerne). Og 
investér så reelt i det.  Glem de trykte 
medier - vi lever i det 21. århundrede.  
De eneste, der ikke er digitale er de, der er 
undtaget fra NemID. Det kan ikke være 
mange af dem, der er jægere når man 
samtidigt skal indberette vildtudbytte 
digitalt?!!! 

• Ingen 

• Nej, er overordnet tilfreds, især appen er 
ok og godt opdateret. 

• nej 

• Formange reklamer 

• Mere brugervenlig 

• Ved ikke 

• ingen på stående fod. :-) 

• Ja lære at lytte til os 

• Vi bør have en fælles hjemmesideplatform 
så forbund kreds og jagtforeninger findes 
samme sted 

• Ja kontakt mig gerne for uddybning 

• Fokus på bæver , ulv , samt nedlæggelse af 
hjorteudvalg! 

• Stop eller i det mindste reducer 
papirudgaverne. Det er vanvittig dyrt. 
Medlemsblad - glem det. Brug istedet 
AKTIVT medlemmernes e-mail adresser og 
send relevant kort headlines med links til 
evt. mere. 

• Bladet er fyldt med annoncer og artikler 
der ikke er vedkommende for en almindelig 
dansk jæger. 
Når man ser på ansatte er der alt for stor 

og tung organisation - vi får for lidt ud af 
kontingentet 

• Vi skal have en ny formand. 

• Har ikke nogen ideer 

• Hjemmesiden kunne være brugervenlig 

• Nej 

• Måske lidt reklame for de eksistere - så 
ville vi bruge dem mere 

• Ved det ikke der findes efterhånden mange 
App 

• jeg syntes man skal have valget om man 
ønsker at modtage magasinet, mod en 
reduktion i kontingentet 

• Nej 

• Mangler noget om den almindelige danske 
jæger. Det interesserer mig overhovedet 
ikke at der bliver skudt en eller anden ged i 
hulubululand. husmandsjagten gennem 
tiderne, strandjagten, bondejagten er mere 
interessant. Og så skal DJ passe på med at 
bortcensurere for meget væk hvis det ikke 
lige passer ind i de høje herrers humør.. 

• nej 

• Jeg kan ikke jæger app'en til at virke. Min 
telefon låser. 

• DJ's kommunikation til medlemmerne er 
utroværdig, det går jo iIKKE så godt, som 
man påstår, bl.a. har man jo mistet 8.000 
medlemmer under den nuværende formand 
samt jagttiden på talrige arter. 
Skønmalingen af DJ's arbejde og den 
næsten fuldstændige kommunikative 
udelukkelse af udfordreren til 
formandsvalget og NH Ellekildes 
SKANDALØSE mødereferat om bl.a. samme  
giver et klart indtryk af FAKE NEWS. 
Der har i flere år været for få og dårlige 
skribenter i Jæger, som er blevet dødssygt 
at læse, hvor det før var et flagskib. 

• Ingen 

• bladet jæger måtte meget gerne indeholde 
mindre stof om hvilken nyjæger der har 
været heldig at skyde en kæmpe hjort, 
ligesom det er af begrænset interesse for 
mig, i Nordjylland, at læse om en buk med 
stor opsats nedlagt af en lokal jæger, 
inviteret på jagt, som gæst, af en anden 
person. Skriv nogle ordentlige artikler 
istedet... 
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• bedre og mere brugervenlig APP 
og glem alt om password. 

• Magasinet kan sagtens skæres ned til færre 
udgivelser og så lave lokal nyt på de sociale 
medier. Det gør det mere levende og 
nyhederne er helt aktuelle. 

• Der bør være en idé/tips-mailadresse til 
Jægers redaktion. 

• At det skal være frivillig at modtage jæger 

• Gøre mere ud af at bredt fortælle på 
medier, hvad jægerne egentlig gør for 
vildtet og naturen gennem hele året.. 
Aldrig lade den mulighed gå til spilde 

• Mere åbenhed omkring de valg der skal 
tages 

• Flere jounalister og flere jagthistorie 
skrevet af flere forskellige så de ikke ligner 
hinanden 

• I skal gøre noget mere for de små jæger og 
få fjernet hjorte lagune da vi er styret nok 
udefra, 

• Reducer antal magasiner. Brug digitale 
muligheder -hurtigt og let at vedligeholde 
og opdatere 

• Ja at få App til at virke bedre på GPS , og 
korrekte jagttider ud fra stedet man jager 
på  

• Træt af alle de forskellige lokale jagttider 
og hvor svært det er at finde hovede og 
hale i  
det vil jeg gerne have lavet bedre 
I appen kommer de jagtbare dyr først frem 
den dag man må jagte dem 

• Nej 

• Vi SKAL have familien Danmark lært at 
spise vildtkød, da afskydning af 
klovbærende vildt pt. begrænses af vi 
historisk skyder til egen fryser. 
Og det er en stor stopklods i rigtig 
afskydning af "køddyr" specielt ang. 
kronvildt. 

• Nej 

• Jeg savner faste sider med nye og gamle 
opskrifter på vildtretter gerne på 
midtersiderne så de kan tages ud og 
gemmes særskildt 

• Udgiv lidt færre numre af Jæger og med 
nyt stof. Orienter i retning af andre  
naturorganisationer. Lav noget samarbejde. 

• DJ har alle muligheder for at kommunikere 
med deres medlemmer på deres egen 
Facebook side. Men der er kun tavshed, og 
links i en lind strøm. 

• Facebooksiden bør kun være tilgængelig for 
medlemmer. Er megatræt af at ikke 
medlemmer kan deltage i debatter 

• Lidt bedre lokale jagttider 

• Sorry, men nej. 

• ikke umiddelbart 

• Læg så meget som muligt over på jeres App 

• Jeg synes godt man på DJ's medier kunne 
slippe den meningsdannende/politiske 
jagtterrier løs en gang imellem. 
Man kan godt opleve jægere (set gennem 
DJ's medier) som meget pæne og korrekte, 
grønne mænd, som kun mener det 
flertallet og "de politisk korrekte" gør. 

• Kan ikke håndtere mere it for nuværende 

• Ingen forslag 

• nej 

• Lokalforenings hjemmesider bør kunne 
tilgås via DJ 

• Trykning af magasinet er alt for 
omkostningstungt - lav det digitalt istedet.  
Jeg har kontaktet jer omkring jagttider på 
app’en - det som skal fremhæves er, hvad 
der IKKE er jagtttid på, og ikke blot fjerne 
det fra oversigten - det giver ikke 
opmærksomhed 

• Jagtbladet må gerne blive digitalt 

• Stof til jæger der afleveres 14 dage før 
udgivelse skal også med. det er simpelthen 
for gammelt læsestof 

• Jeg syntes de små film  med 
hjorteforvaltning er meget godt lavet. 
Mere af den slags  også på andre dyrearter. 
Der er stort behov for at lære  størrelser og 
arter på hjortevildt  meget mere af det. 

• Lidt svært at finde rundt i lokale jagttider 

• Husk også de små jæger 

• Jeg blæser jagthorn, jeg synes det er ringe, 
at alle signaler ikke ligger på Appen. 

• Hjemmeside meget mere logik i i for hold 
til hvad man søge aktiviteter tilmelding 
resultater våben skydning 

• app'en 
overgang til digitalisering af bladet ud fra 
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en omkostningsmæssig og miljømæssig 
synsvinkel 

• Mindre udenlands jagt. Mere lokal jagt 

• Seriøse test fra uvildige - væk med de skide 
reklamer - spar pengene til papir svineri og 
udgiv kun digitalt. 
 
I fungerer ikke på de sociale medier - så 
drop det. 

• nej 

• Er ikke lige nogen ørn i brug af pc.  
Men en side hvor man kunne gå ind og 
øve/vedligeholde viden om jagt relevante 
ting. Evt. jagtsti, jagtprøve, vildtkendskab 
osv. 

• De er gode 

• Smid hele bestyrelsen ud og få nye ind. Det 
vil nok også forbedre jeres app 

• Desværre ingen ideer 

• Ingen forslag 

• Der skal satse mere på online information 
og dvs. hjemmeside. Jæger som magasin er 
gammeldags og ressource krævene. Vi 
bruger for mange medlemskroner på 
trykkning af et magasin, hvor informationer 
i bladet allerede er forældet inden det nå 
gaden. Et online magasin vil også styrke 
mulighederne for fleksibel og attraktiv 
annoncering. 

• Jeg synes, der breder sig en kedelig 
tendens blandt jægere omkring mangel på 
respekt for nedlagt vildt.  
Forstået på den måde, at alt for mange 
jægere ikke længere skyder vildtet for selv 
at spise det velsmagende og sunde kød.  
- Fugle smidt i naturen m.m. 
- Et opgør med trofæjagten. 
Disse emner burde debatteres i Jæger. 

• Mere relevante artikler fra dansk jagt i 
Jæger og ikke så meget reklamepjat. 
Hjemmesiden er ikke søgevenlig. 

• jægers app har været ude af funktion. så 
jeg bruger we hunt 

• Ingen bemærkninger 

• så mange nyheder så muligt i 
nyhedsbrevene 
 
Jæger er kun gamle nyheder og derfor 
ubrugeligt til information DERFOR Jæger 
kan undværes 

• Jagt til personer som er på kontanthjælp 
eller overførels indkomst de er blevet 
glemt i forhold til dem som har fast arbejde 
og noget støre indkomst det kunne  ære 
dejlig vi også bliver husket på 

• Ikke rigtig 

• Jagt jura for nabolande 

• Mere information, f.eks. i bladet. 

• En rubrik om etik og jagt nyheder 

• flere danske indslag 

• Pas! 

• Forsøg at få mere indflyelse over eu og 
naturfredningen de tænker ikke logisk 

• Et login til debat/spørgsmål, kun for 
medlemmer. 
Enten på facebook eller hjemmesiden. 

• Nej 

• lettere at gå ind i appen 

• Den sidste opdatering af hjemmesiden 
fungerer ikke tilfredsstillende ligeså er 
tilmeldings systemet til kurser og foredrag 
besværligt og ikke tilfredsstillende 

• Nej det har jeg ikke, men det er min 
opfattelse at hjemmeside og app bliver 
stadig mere vigtigt for jægeren. 

• Løbende nyheder ala det svenske 
jægerforbund 

• Skær ned på annoncerne. 

• Måske en standard for en hjemmeside til 
lokalforeninger 

• Jeg er jo primært interesseret i skydning, 
og går kun ganske lidt på jagt. 
 
Jeg så gerne noget mere om jagtrelateret 
sportsskydning. 

• Drop det fysiske jægermagasin 

• Afskaffelse af hjortevildtgrrupper      20 
forskellige jagttiden er da fuldstændig 
skørt i Danmarks lille land 

• Nej 

• Det jagtpolitiske indhold i Jæger er tungt 
formuleret i lange artikler. Lav i stedet 
nogle korte, direkte formuleringer á lá 
Powerpoint slides i bladet. Det skal være 
sjovt at læse Jæger - ikke et studie.  
Den der gider/har brug for at læse alle 
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deltaljerne kan så gøre det på 
hjemmesiden. 

• Mindre reklame. Især fra en svensk butik. 
Rigtig dårlig stil. En svensk butik byder ikke 
ind med NOGET til det danske 

• Ingen forslag . Syntes det fungere fint lige 
nu. 

• ingen forslag 

• Den Gamle app havde en bedre sol 
almanak. 
Den nye app mangler afsnittet om 
jagtlovgivning skydetårne-rejser med 
våben-våbenpåtegning og videoer ang 
diverse lovgivning mm 

• Større vægtning af stof, man bliver klogere 
af 

• Find din jagt-nabo 
Mange af os bor ikke i umildbar nærhed af 
jagtterænnet og kender derfor ikke nabo 
jægeren der måske også kommer langvejs 
fra, dette gør det svært at lave nabo 
aftaler og lign. 
Hvis man kunne markere sig selv som 
jagtlejer på et givent terræn, så er det 
muligt for andre at tage kontakt. 

• Nej 

• Flere jagt-artikler i Jæger 

• Skær ned på det politiske bavl, og skru op 
for godt skrevne historier / beretninger fra 
ind og udland 

• DJ bør have en som kan svare og 
argumentere om DJ's arbejde på Facebook, 
når der er nogen som kommer med forkerte 
oplysninger om DJ! 
Der bliver helt sikkert skræmt nogle 
medlemmer væk med falske anklager mod 
DJ! 

• I kan hente inspiration fra det Norske jagt 
magasin Jeger. 

• Tænker det kunne være rart at blive 
informeret om konkrete tiltag DJ gør for at 
beholde og eller udvide forskellige 
jagttider. 
Jeg ser et medlemstal som falder og 
jagttider forringe, så kursen må ændres på 
den ene eller anden måde. 

• Ingen syntes bare at den ikke virke som 
ønsket. Gider ingen af app der er. 

• Alt for meget fokus på jagt i udlandet. 

• nej 

• Lad os kunne fravælge det trykte magasin, 
og kun få det digitalt, med en rimelig 
rabat. Lad i stedet det trykte magasin være 
et tilvalg, og lad de som vælger det, betale 
for tryk og distributation. 

• Jeg finder dem kedelige og meget 
selvrosende 

• nej 

• Mere orientering om jagt i Tyskland og 
Sverige 

• Nedlæg udsending af bladet og kun gør det 
tilgængeligt på nettet. Spar forsendelsen 
og gør evt. medlemskab billigere. 

• DJ skal have mere fokus på den 
'almindelige' jæger og hans jagt samt være 
mere synlig og kontant politisk 

• Ingen forslag 

• Jeg ville gerne have erstattet det fysiske 
magasin med et link til en elektronisk 
udgave. 

• Flere test - af våben, udstyr.  
Test af ammunition - særlig riffel og blyfri.  
Særlige udfordringer for blyfri og 6,5x55 
ammunition. 

• Måske bedre søgefunktioner i app. 

• Gøre DJ mere synlig i samfundet med 
holdninger, meninger og nødvendigheden af 
jagten og naturen. Samhørigheden! 

• Nej 

• Fortsæt med udviklingen af app, da lokale 
jagttider på klovbærende vildt er helt 
umuligt at finde ud af. Fint at app kan med 
lokalitets funktionen. 

• Flere lokale ting. 
F.eks. Vildt trofæ behandling og 
madlavning 

• Måske DJ kunne overtage We hunt app, og 
gøre den gratis og ligge den ind i jæger 
app.. 

• Jeg er bosiddende i sverige, så nej. 

• Jeg har noteret mig (ved et 
hjortevildtmøde), at en jæger måtte bøde 
for at have skudt en kronhjort større end 
spids; idet hjorten havde en lille ekstra 
kort spids ved basis (usynlig i 
jagtsituationen) selv med kikkert. 
Jeg har senere lært ved tandundersøgelse 
at kende en spidshjort. Interessant at vide, 
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om førstnævnte ikke alligevel blot var 
spids? Nærstudier er vigtige. 

• Wehunt funktion i DJs app 

• Hjemmesiden er ikke særlig nem at 
navigere på, - den virker indviklet. 

• Slet den blad og brug de penge til at nå ud 
til medlemmer og hør noget mere på dem   
Ikke vil selv styre alt inden jagt og 
hundesprog vi mangler nytænkning til 
prøver 

• Bladet jæger kunne godt udgå eller blive 
bruger betalt for dem der vil have det. Er 
der ikke nok til mere betaling findes det 
hurtig ud af det er forældet og må udgå.  
 
Hjemmeside.  
Få lavet et nyt link lige som 
jagtformidlingen med udlejning af jagt mm.  
 
App  
Måske lidt beder med jagt tider. Hvor når 
fra og til. Ikke kun hvad der er af jagt på 
det område du befinder dig i. Samt søgning 
hvis man evt bor i Nordjylland og er 
indveteret på jagt på Fyn og gerne vil se 
hvad man må skyde så man er forberedt 
inde jagtdage. 

• Ingen forslag 

• nej 

• 2 sider: styrke det politiske, ved at 
repræsentere en langt større del af de 
danske jagttegnsløsere. 
Ændre valgsystemet til direkte valg, 
således at ledelsen kommer nærmere den 
menige jæger. 
Styrke tilbuddene til medlemmerne => flere 
medlemmer. 

• Måske man kan lave en elektronisk stemme 
seddel 

• X 

• Kalender for jagtfeltskydning, syntes det er 
meget svært at overskue også med datoer 
og tilmelding 

• Hjælp/ liste til hvordan man skal for holde 
sig til at skulle på jagt i tyskland med 
svinepest.  
Hjælp/list. Til hvordan man skal  søge de 
forskellige våben tilladelser. 

• Ja - brug qr kode til jagtfilm i magasinet 
jæger. Link til gratis jagtfilm på nettet. 
Kom med anbefalinger til jagtfilm og 

content  på nettet. Lav egne 
instruktionsfilm og rapportager 

• savner fra jæger til jæger 

• ved ikke måske en fejl jeg anvender jæger 
app, så jeg kan ikke udtale mig. 

• Mere YouTube om forskellige emner og 
flere online kurser 

• Det kan nogle gange være svært at finde 
ting på hjemmesiden, som man ved skal 
være der. 

• ingen. 

• Nej 

• Bruger det ikke nok til at komme med 
forslag 

• kunne man lave en hjemmeside over jer for 
alle foreninger...vi bruger meget tid på at 
få lavet det pænt og passet til daglig. 

• Luk Jæger app og brug pengene på noget 
fornuftigt så som projekter for os 
almindelige jægere!! 

• nej, er godt tilfreds 

• Nej 

• App: 
Vigtigst at den er fuldstændig opdateret og 
korrekt hele tiden mht. jagttider. Lige nu 
står der fx  at jagttider er opdateret 1/7 
2020, - men denne dato burde være nyere, 
og der burde stå: 
Jagttiderne er kontrolleret og opdaterede, 
hvis nødvendigt, og så en dato der 
afspejler, at jagttiderne gennemgås min. 
en gang om måneden, - og i hvert fald tæt 
på "helligdagene" 1/9 og 1/10, så der ikke 
opstår tvivl på jagterne. 

• nej 

• At der i jagtjonalen kun står dato, 
kommune, revir og om man har nedlagt 
noget, men ikke hvad det er, man har 
nedlagt, før man går ind på pågældende 
dag. 

• ? 

• nej 

• virker ikke. 
man skal kunne bedre lokke sig ind.  
er din husstand brugt af samme person 
selvom der er flere kan andre ikke lokke på 
app. 
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• Få styr på de sociale medier, begynd rent 
faktisk at underrette jeres medlemmer, 
især dem i tillidsposter, om hvad i laver 
efter, vi er en del der har nogle 
kompetencer i kunne trække på. Jeg ved 
da at i var advaret om AEWA for adskillige 
år siden, og intet skete. Hjemmesiden skal 
holdes opdateret ikke mindst jægerrådenes 
og kredsenes oplysninger. Gør det nemt at 
navigere og lad også kritiske røster blive 
hørt inde på medlemsnettet. 

• Jeg syntes at app virker godt 

• Det ville være rart hvis man kunne se alle 
jagtbare arters jagttider på appen hele 
tiden. Ikke kun de arter der p.t.er jagttid 
på.... 

• Der skal mange flere læserbreve fra 
Formand og HB medlemmerne i aviser og de 
skal op på de sociale medier også. Lær 
synlighed af Bæredygtigt Landbrug. 
Der skal små opslag op på de sociale medier 
helst hver dag. 
Der skal være nogle få mærkesager sager 
hvor vi virkelig viser modstand overfor DOF 
og DN. Den modstand skal kommunikeres ud 
og synliggøres på de sociale medier. 
De (få) jagt politiske sejre vi får skal 
sælges meget bedre og promoveres meget 
mere. Kommunikationsafdelingen skal 
styrkes (også rettet mod medlemmerne) 
der skal en skarpere tand og en skarpere 
pen til.  
Det gør ikke noget Formanden kommer i 
Godmorgen danmark eller nyhederne alen 
fordi han har været hård i flinten overfor 
modstanderne eller tåbeligheder. 
Vi skal meget bedre sælge hvor stor 
økonomisk betydning jagten har for 
samfundsøkonomien. Politikkere er bange 
for erstatninger - Lær af Bæredygtigt 
Landbrug. 
Indgå strategiske formaliserede 
samarbejder med andre organisationer som 
BL, Dansk Landbrug iøvrigt, skovbruget 
o.s.v. 
Styrk det Nordiske samarbejde . især med 
Sverige - mange danske jægere tager til 
Sverige fore at gå på jagt. 
Lad vær med at være duksen i klassen. 
Gå til bidet skarpere - Hent en 
kommunikationschef der er kendt som et 
"dumt svin". Vores sag sælges i medierne.  
Vær ikke bange for DOF og DN. Udnyt 
splittelsen der er især i DN. 
Fortsæt det gode arbejde med formidling i 
skoler og institutioner. 
Betragt våben som værktøj - og sælg den 

idé over for omgivelserne uden for 
jægerstanden (at våben er værktøj). 
Påvirk politikkerne til at indføre øget 
straffe for Krybskytteri - det er gratis point. 
Få den frie jagt på søterritoriet optaget på 
UNESCO's verdensarvs liste som minoritets 
beskyttet (med planlæg det i stilhed). Det 
er enestående i verden. 

• Jeg synes, at man fortsat skal arbejde 
primært med udviklingen af hjemmesiden. 
Jeg bruger slet ikke indgangen på 
eksempelvis FaceBook. 

• Gerne gæsteskribenter 

• Nej 

• Jeg kunne godt tænke mig et forum, hvor 
jagt kunne formidles - altså "jagt søges" og 
"jagt tilbydes"  
Hvor et sådant forum skulle have rod ved 
jeg ikke (hjemmeside, app ...) 

• nej 

• Det er alt for dyrt at være medlem for det 
man får jeg føler ikke der arbejdes for den 
lille jæger, derfor ingen forslag. 

• Nej 

• Jæger app: dynamisk jagttidstabel, udfra 
aktuel placering 

• Ja, ikke halte bagefter. Alle øvrige apps er 
langt enklere, og bedre end DJs 

• giv mulighed for at fravælge papir 
modellen og gør jæger elektronisk 

• Nej. 

• hjemmesiden har jeg aldrig været på 
nyheder i appen omkring 
jagttider/ændringer 
Info omkring hvad der må skydes før/efter 
sol opgang ind i jagttiderne. (fx. må der 
skydes kronhjort i mit område inden sol 
opgang - også hvis der ikke må, skal det stå 
der) 

• Nej 

• Kik mere på hvordan vores medier sælger 
og støtter jagten udadtil. Forsøg at støtte 
en mere folkelig, naturlig, etisk, 
demokratisk opfattelse af jagtsagen og 
udøvelse af jagten. 

• Nej, det er fint 

• Næh. Jeg har ikke været tilstrækkelig 
opmærksom på de elektroniske platforme. 
Måske kunne det være en ide at henvise 
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dertil lidt oftere eller mere tydeligt? Til 
gengæld læser jeg næsten alle nyhederne, 
som fordeles på mail. 

• nej 

• Der er dem som har et fællesskab og så er 
der os andre 

• Flere test af udstyr, men også forslag og 
vejledning i vildtpleje.  
Spændende med forskellige opskrifter på 
vildt.  
Jeg kunne godt tænke en kort oversigt over 
de punkter, som der arbejdes med på 
landsplan uden en større uddybning. Det 
kan være 5-10 sætninger ikke mere, ellers 
bliver der for tungt og man læser det ikke. 
Så kan der evt. henvises til en uddybende 
artikel i bladet, såfremt det berører i 
bladet.  
Jeg tror en del mangler information 
omkring det arbejde, der udføres i Dansk 
Jægerforbund ift. det politiske. Det kan 
være en af årsagerne til den uro, der har 
eller er blandt en del medlemmer. 
Der er ingen tvivl om, at der udføres et 
stort arbejde i Jægerforbundet, men man 
får det simpelthen ikke synliggjort. 

• Vigtigt, at kvaliteten af bladet ikke 
forringes. Gælder både indhold og 
papirkvalitet 

• Fasthold alle medier indtil videre. 
Kommuniker om medierne på tværs af 
platforme således de reklamerer om 
hinanden. Der kunne f.eks. være en artikel 
i Jæger der viser screenshots fra app mm. 

• Nej 

• Flere gæsteredaktører på Jæger så 
ordlyden og retorikken får mere variation. 

• Behov for langt bedre overblik over 
skydebaner og muligheder for 
skydning/indskydning. Skal opdateres 
markant. 

• Send blad elektronisk. Eller giv medlemmer 
muligheden for at modtage blad i 
elektronisk format. DJ vil spare penge på 
tryk og forsendelse. 

• Har intet at klage over. Synes det fungere 
godt 

• Digitaliser så meget som muligt 

• Nedlæg jæger som fysisk blad og styrk 
sociale medier 

• Troels Romby og Thomas Lindy fylder alt 
for meget. 
Kunne man ikke skrue ned for 
billedfetishen? 

• Gøre login på app mere enkel 

• Jæger mangler ofte jagthistorier, som er 
relevante ift. sæson. Nærmest ingen 
hjortehistorier i september udgaven, hvor 
purschjagt på kronhjort er på sit højeste i 
DK. Bukkejagthistorier nogle gange udenfor 
april, maj, juni og august. 
 
Bladet må gerne udkomme 12 gange om 
året. 

• der er for mange annoncer 

• NEJ ... det klarer I godt og for mig meget 
tilfredsstillende 
Så det overlader jeg helt til JER selv. 

• ingen 

• Mangler stof om den fri jagt på 
fiskeriterritoriet. Almindelig bæredygtig 
jagt, og at der signaleres et natursyn som 
de fleste ikke-jægere kan identificere sig 
med; folk som har deres vidensgrundlag fra 
TV 'bonderøven' og Nak & Æd.  
Jeg kan ikke bruge Nina fra portrættet s. 
26 i nr.10/2020, som rollemodel når jeg 
skal hverve nye medlemmer og 
jagttegnskursister. Ligesom den almindelig 
befolknings holdning til efterhånden farves 
af at flere og flere klæder sig ud som 
britisk landadel i tweed, strømper med 
klunker og sixpence :-)  og er fasanskydere 
og ikke jægere. De opfattes ikke som gode 
ambassadører for jagtens sag, men 
distancerer sig fra folks værdier om 
bæredygtig jagt og det natursyn  Vi skal 
passe på hvilke signaler vi sender. 

• I Jæger: mere med våben og nyheder inden 
for materiel (våben og tilbehør) ellers er 
det ok. 

• Lægge vægt på hvad jægere gør af godt for 
naturen 

• Nej 

• Synes de virker efter hensigten 

• nej 

• Søgefunktion på online magesinerne 

• Udførlig vedledning til :Regulering, 
Våbenansøgning 
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• Jeg har ikke nogen forslag, udover at passe 
på det ikke bliver Facebook der bliver " 
hovedformidlingen" 
Det er ikke alle der har Facebook 
Måske afstands måler på appen 

• Moderniser hjemmeside og nyhedsmail, 
pinligt at netnatur laver 10 x bedre 
nyhedsmails end jer. 

• Flere jagt beretninger i bladet, og flere 
våbentests. 
Mindre kogebog. 
Man kunne evt skele til de svenske blade. 

• Nej 

• mindre reklamer  
lav nogle artikler hvor der vises at der 
kunne skydes hjort men hvor der skydes 
hinder og kalve for at vise at det er den vej 
vi skal gå 

• Nej 

• Jeg anvender ikke DJ's app da den er 
ustabil. 
Ved ikke om det er blevet rettet nu er ca. 6 
mdr. siden jeg prøvet sidst. 

• Nej 

• Flere artikler omkring jagt i udlandet 

• under min e- en fane til våbentilladelser 
mm 

• Mere perspektiv i forhold til 
vildforvaltningsrådet og de andre grønne 
organinstioner. Åben døren til 
bladet...samfundsperspektiv... det er 
meget det samme der står numrene ligner 
hinnanden 

• N/A 

• App skal promoveres mere. 
Jeg anvender den ikke da jeg har flere 
andre der kan det samme, weHunt, 
Netnatur, Jagt App, ballistik apps 

• nej 

• Det skal være frivilligt, om man vil betale 
for Jæger, om man skal ikke kun spare 100 
kr. hvis man ikke ønsker dette. Det er ikke 
demokratisk, at man skal betale for, at 
andre kan få et billigere magasin. 

• Nej 

• DET SKAL FORESTILLE AT VÆRE ET 
MEDLEMSBLAD, IKKE ET REKLAMEMAGASIN 
FOR DIVERSE OUTDOOR FORRETNINGER 

• Jagttider bør have mere fremtrædende 
plads. 
Mad opskrifter på vildt savnes jævnligt. 

• Nej 

• lokal fredninger hjortevildt 

• Det vil være super hvis man tydeligt kunne 
finde mulighed for regulering, Feks. 
Hvornår må man regulere rævehvalpe 

• der skal gøres mere for at oplyse 
befolkningen alt det gode der er 
konsekvensen af jagt. 
 
mere natur vildt ager mere vildt i landet 
mm 
 
i er velkommende til at ringe så vil jeg 
meget gerne hjælpe med det 23486486 

• Det er forfærdelig rodet løsning til at finde 
jagttider på klovbærende vildt med. Prøv 
at kaste lidt penge efter det så det er 
tilpasset smartphones 

• Kæmp for den almene jæger,og ikke for jer 
selv,derinde på slottet 

• Gøre landsdels fredninger/ restriktioner 
mere overskueligt. 

• Jeg syntes man skal gå uden for boksen og 
gå i dybden med ting der måske ikke lige 
har de store masserer interesse og ikke 
altid bukke og hjorte jagt 

• App kan være lidt uoverskuelig. Kan den 
gøres nemmere at finde rundt i? 

• Ikke for nuværende 

• Der er for mange artikler i bladet om jagt i 
udlandet 

• Lad medlemmerne vælge om de vil have 
magasinet Jæger på mail og ikke fysisk 

• fortsat udvikling af hjemmeside 

• For lavet noget mårhunde gruppe i app 

• nej, der er rigeligt 

• Fortsæt den nuværende udvikling, pas på 
debatterne på SOME ikke ødelægger for 
meget. 
Flere net-møder og webinarer. 
Webinar kan danne grundlag for en 
klubaften 

• Delen med GPS baseret jagttider er ikke 
helt i top, sidst jeg var på jaget mente 
app'en ikke der var jagt på Rå men det var 
der. 
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• Alt ok 

• Lang mere aktivitet på SoMe.  
Langt bedre app. 
Elektronik håndtering af jagttegn, Våben 
tilladelse og Våbenpas. 
Det er total forældet håndtering som det er 
nu. 
Vi er i 2020 

• En øjeblikkelig vildtinberetning på din GPS 
position på app eventuelt med ditto 

• Konsortiehjemmeside med kalender, 
invitationer og meddelelser kunne være 
fedt for en bred kreds af medlemmer  

• Ved ikke - bruger kun hjemmesiden og App 

• En hurtig reaktion evt på Facebook eller 
mail. Tit når der er historier i andre medier 
går der for lang tid inden reaktionen 
kommer. 

• nej 

• Ikke lige nu 

• Afstandsmåler i appen. 

• kom frem i nyhederne inden evt. 
naturfredning og andre jagt fjendtlige 
klubber tordner frem og vi er nogen der 
kommer frem fordi man er tvungen til det. 
I vores jagt gør vi en del for vildtet 

• Det er fremragende formidling - især 
JÆGER 

• ingen 

• Mindre politik mere jagt 

• Ingen forslag 

• Gerne videreudvikling som fx wehunt 

• Jæger er jo bare blevet en reklameblad a'la 
Bo Bedre, og jeg vil ikke betale for at se 
reklamer. 
Forstår ikke, at der kan være udgifter 
forbundet med jæger med alle de 
reklamer. 
Skil jer af med journalisterne og køb 
artiklerne ude i byen 

• Nej 

• Tung og ikke overskuelig 

• mere buejæger relateret information, 
teknik, kurser, træning 

• Få opdateret jagthorns signalerne (nye) 

• Nej 

• Kom ud til de små jagtforeninger se hvad 
der sker og hvad der er skedt de sidste 10, 
for det er jo jagtforeningerene der skaffer 
medlemmer 

• jeg savner noget som omhandler 
almindelige fattigrøves jagt 

• Flyt medlemsbladet online. 

• Den er god som den er 

• Jeg er godt tilfreds med hjemmesiden, men 
syntes den kan være sværd at finde 
specifikke omtaler af begivenheder, der 
ofte gemmer sig et uforudsigeligt sted. 
Søgefeltet giver sjældent brugbare 
resultater. 

• Magasinet Jæger kan efter min mening godt 
nøjes med at udkomme 6 gange om året. 
 
Der burde efter min mening være mere 
praktisk og simpel information i jæger.   
 
#  Hvor er der tilbud på Tøj  -top 10  
 # Hvor er der tilbud på våben -top 10 .   
#Hvordan får man et våben pas til udlandet  
# Hvilke farer er der ved jagt i udlandet   
# Hvordan takler man politiets 
problematiske tilgang til fornyelse af våben 
tilladelser. 
# Hvordan registrere man køb og salg af 
våben korrekt - en how to do  
# Hvilken hund skal man vælge og hvor kan 
man få vejledning i dette 

• Nej 

• Den lovpligtige indrapportering over skudt 
vildt er ulogisk! der må være meget 
misvisende. 

• Ønsker det elektronisk, for at sparer på 
kontingentet. 

• Nej 

• Nej 

• Det tynde medlemsblad kan med fordel 
afskaffes. 

• ingen forslag 

• APP skal have nogen af de samme 
funktioner som WeHunt APP. Afstand på 
kort, se jægere på jagt osv. 

• Måske flere relevante artikler i Jæger om 
jagtoplevelser. 

• nej 
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• Jeg syntes det er forvirrende med alle de 
lokale jagttider. Det kunne være rart hvis 
man kunne lave Appen på en sådan måde at 
man på baggrund af gps lokationen kan få 
et overblik over hvad der er jagtbart. Det 
kunne også være genialt hvis man kunne få 
en notifikation om hvilke jagttider der 
pludselig bliver ændret. 

• Afskaf bladet og brug i stedet hjemmeside, 
gør den nem at bruge 

• Nej 

• Udvid appen til en jæger app ala wehunt 

• ???? 

• Ingen mad opskrifter 

• Jeg er glad for de videoer man har lavet. 
Jeg syntes bare jeg kan finde flere/andre 
fra forbundet på YouTube. Det vil være 
fedt hvis man kunne tilgå disse via app 

• Langt mere test af udstyr og 
jagtrejsebureauer, samt mere information 
om hvad formanden bruger sin tid på. 

• Nej 

• App'en har en jagt journal der er alt for 
bøvlet og omstændig at bruge. 

• Læg jæger online og spar en masse penge. 

• App'en  er svær at bruge på 
telefonen.samsung s7 

• De små 2 til 3 siders jagt historier mangler 

• Oprette "Fagprofiler" på facebook, f.x. 
"Jagtlovsansvarlig", Våben politik ansvarlig" 
o.s.v. så man kan blive mere synlig på 
facebook. Man behøver ikke kaste sig ud i 
lange skænderier, og medarbejdere skal 
ikke bruge sin private profil. men med fag 
profilerne kan man linke til facts, og 
komme med korte kommentarer så 
debatter ikke løber af sporet på baggrund 
af urigtige oplysninger. Nogle negative 
kræfter skal ties ihjel. Men jeg tror nogle 
gange man skal blande sig og netop bringe 
fakta på banen. Som jagttegnslærer har jeg 
faktisk ofte held til at slukke en tråd der er 
ved at løbe løbsk, blot at smide relevante 
paragraffer på bordet, da der ellers gættes 
i øst og vest. 

• Jeg synes medlemsbladet skulle være 
elektronisk og ikke som blad indpakket i 
plastik, af hensyn til miljø 

• nej 

• Det jeg løser er ok 

• Gøre mere opmærksom på de digitale 
medier. jeg bruger en del jægergrupper på 
Facebook og internettet, men forbavse lidt 
på DJ produkter (Bruger dog DJ YouTube 
bukkejagt mv., men nogle gange henvender 
de sig til jæger med masse af jagt. F.eks. 
afskydning af rådyr - så skal den eller 
anden afskydes, hvilket passer ind i min 
jagt hvor jeg må en råbuk og et 
efterårsdyr. 

• Ja 

• Medlemsbladet kunne godt indeholde lidt 
mere lokalt stof 

• Mere brugervenlige medier, kan ikke være 
rigtigt der er behov for en intro video for at 
finde lokale jagttider 

• Papirløs magasin 

• Stop med jeres platte jagt historier 

• Jæger er alt for meget "alte kammaraten". 
Jeg orker ikke at læse artikler om hvordan 
de mødes i jagthytten, spiser gule ærter og 
har det s....hyggeligt: 
Våbenskribenterne er uvidende og 
selvpromoverende. Det har ingen som helst 
mening at skrive op og ned om diverse 
eksotiske kalibre som ingen kunne drømme 
om at anskaffe sig. Lad os i stedet få nogle 
realistiske tests af forskellige våben og 
udstyr. 
Jeg mener at de jægerfaglige artikler stort 
set er gode og oplysende. 

• Afskaf det fysiske blad og send det ud på 
mail til medlemmer. 

• Hjemmesiden er noget lort at lave for dem 
der skal arbejde med den - ingen ordentlig 
support og undervisnings papir kan der ikke 
fås til opbygning af den hjemmeside - alt 
skal foregå på mail  og you tube video -  
mangler virkelig noget kursus til det 
det er bare ikke godt nok 

• Hjemmesiden letter tilgængelig indholdet 
ok 

• Det er vigtigt at forbundet og andre 
myndigheder kommer  ud til medlemmerne 
ellers bliver de bare en del af alt det andet 
vi ser på medierne. 
vingeindsamlingen døjer, lav flere 
ambasadører blandt jægerne, som kunne 
samle ind, fint med frysere men der 
kommer folk ikke hen selv, det koster lidt 
men giver meget. Snak med folk som 
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mårhundefolket det hjælper. Jægerne vil 
gerne især hvis de får et skub. 

• Det svarer vel meget godt til den 
konfliktsky og visionsløse bestyrelse vi har. 

• Det er vigtigt at hjemmesiden er 
opdateret....altid 

• Nej 

• Appen er besværlig fredningstiden er for 
forskellig særlig 
hvis man jager flere steder det er efter 
manges mening helt skør. 

• nej, mit behov er fint dækket 

• meget meget mere om det lokale, vildt og 
naturforvaltning og konkrete 
planer/artikler om hvordan vi gør 
 
mindre om udenlandske jagter og 
koryfæer, der skyder flotte trofæer 

• Hvorfor hører man ikke mere til 
Naturfonden? 
Burde den ikke have en Facebookside 

• ja, special sider med div. jagtformer, eks. 
gåse jagt - pramjagt - fældefangst osv. 

• Flere historie om dansk jagt 

• I App'en kunne jeg godt tænke mig alle 
jagthorns signaler kunne høres 

• App med jagttider, tager ikke højde for 
lokalejagttider 
placering er kendt. 
F. eks agerhøns og Hare på Djursland 
 
Socialemedier, er vanskeligt medie, da det 
konstruktive hele tiden bliver "Kortsluttet" 
af negative kommentarer. 
Skide iriterende. 

• Savner lidt mere om strandjagt 

• nrj 

• nej 

• Debatforum mellem jægere, mindre 
hjortevildt debat, det fylder alt for meget i 
forholdt til de jægere i DK der kan jage 
dem. Mere om praktisk jagt. 
  
Markedet mellem jægere tilbage til bladet. 
!!!! 

• Måske det trykte blad skulle undlades 

• Ja 

• Nej 

• app er blevet et godt redskab når i nu 
skøjter rundt i forskellige jagtider - det er 
faktisk blevet et must om det er 
undskyldningen for jeres totalt forvirrende 
arbejde ved jeg ikke ,men føler med dem 
som ikke har mulighed for at anvende den - 
tror i glemmer alle dem som ikke er 
opdateret med smart phones og har hele 
livet været vant til faste jagttider rundt i 
landet 

• Appen skal på niveau med vi Hunt her står 
jeg hvilke regler gælder her 

• nej 

• Jeg ønsker tabel over nedlagt vildt (antal) 
een gang årligt 

• Ingen forslag. 

• det fungerer ok for mig 

• Nej. Er meget tilfreds. 

• Måske et større oplysningsarbejde om 
politiske resultater af f.eks. møder i 
vildtforvaltningsrådet, af aktuelle 
focusområder og bud på den fremtidige 
udvikling. 
 
Kort sagt: mere proaktivt oplysningsarbejde 
om jægerfororbundets arbejde. Det 
kommer ligesom ikke rigtigt ud til alle... 

• Jeg synes ikke at hjemmesiden er specielt 
nem at navigere i / på, f.eks. søge 
meddelelser fra lokalforeninger om div 
aktiviteter 

• Nej 

• Pas på at det ikke er Tordenskjolds soldater 
der fylder op med artikler, prøv at finde 
nye skribenter 
Vil gerne vide lidt mere om hvad det 
faglige personale hos DJ arbejder med 
løbende, synes der er flere medarbejdere 
der er ret anonyme, biologer og jagtfaglige 
medarbejdere. 
 
Håber DJ vil arbejde for at vi igen får 
Vildtinformation i forbindelse med nyt 
jagttegn, årligt. Det var god viden for 
jægerne 

• Lad unge jægere få adgang til app, når de 
er tilmeldt og følger jagttegnskursus 

• Mere seriøst og kritisk journalistisk tilgang 
til div tests af udstyr etc. 

• Ingen forslag 
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• ingen kommentarer 

• Fagartiklerne er ofte skrevet af eksperter i 
et sprog den enkelte jæger ikke forstår. 
Burde redigeres af en journalist som kan 
formidle budskabet på et forståeligt sprog. 
Andre artikler er alt for lange og med en 
masse overflødige statistikker og 
henvisninger som ingen husker 2 min. efter 
at have læst det. Stofvalget (bl.a. i nr 10) 
er efter min mening skudt helt ved siden 
af. Fyldige artikler om Canadagæs, 
pengestærk rigmandsdatter fra indre 
København og flere sider om to 
haglgeværer der åbenbart ikke sælger i 
Danmark. Efter min mening ikke det 
flertallet af læserne gerne vil se 

• Flere gode tilbud i shoppen, måske tøj... 

• Hjemmeside skal være mere enkelt/ 
brugervenlig. 
Der mangler flere test, feks. af 
haglpatroner: holder de hastigheden/ tryk/ 
haglskåle og miljø m.m. 

• Ikke specielt. 

• Markedspladsen er dårlig. Man burde få 
besked når der har været en henvendelse. 
Det får man på alle andre handelspladser 

• Meget gerne flere opskrifter og håndtering 
af vildt. Værktøjer der gør os stærkere ved 
at benytte vores vildt bedre. 

• Jeg modtager det svenske Jakt det har et 
mere fagligt indhold 

• Ingen forslag. 

• Mere lokalstof 

• nej 

• Ingen forslag (spar på pengene.) 

• Savner lidt artikler om vedligehold af 
våben. Bygning af fælder osv. 
Artikler om den almindelige jæger der ikke 
altid rejser ud til andre lande 

• Jeg anvender kun computer med hjælp 

• gerne historiske jagtoplevelser i Jæger 

• ingen forslag 

• jeg er godt tilfreds og har ikke smart 
telefon endnu 

• Bedre genveje med mere oplysninger 

• Mere præsentation af lokale foreninger og 
deres arbejde, gør bladet mere 
nærværende for medlemmer. Hører tit 

nogle sige "hvad skal vi med så mange 
udenlandske indput"  Lad os være med til 
at fortælle om dansk jagt og så 
selvfølgeligt lidt fra nabolande. Man ser 
stor trofæer men hvad er prisen.  Skal man 
være millionær for at være rigtig jæger? 

• nej 

• Drop appen og koncentrer jer i stedet om 
at udvikle hjemmesiden. En god 
hjemmeside kan sagtens erstatte en app. 

• Er desværre ved at ophøre med jagt, så 
minmening vil  
ikke være relevant! 

• Ikke på stående fod 

• Ikke umiddelbar 

• Mere debat hvor de enkelte medlemmer 
kan komme til orde. Mere demokrati 
direkte valg til HB og formands posten 

• Der er for meget udenlandsk jagt. 
 
Vis fældefangst, fodermarker, bekæmpelse 
af mink,ræv,mårhund,skader krager. 
Hvordan laves en kunstgrav til ræv. 
Kom ned på jorden, hvor medlemmer er. 

• ved ikke 

• Nej 

• Mere indhold vedr.: Hunde, genladning, 
revirpleje, teori omkring skydning. 
Bedre generel profilering af forbundet til 
omverdenen 

• Har ikke lige noget pt. 

• Kan ikke finde app'en kan I skrive lidt bedre 
om hvordan man gør? 

• Nej. 

• ikke til at komme ind på 

• Mere synlighed og relevante aktiviteter for 
at unge såvel som gamle for dels at få nye 
medlemmer, som at fastholde gamle 
medlemmer. 

• Orienter medlemmerne bedre, gerne 
hvordan der arbejdes i HB holdnings 
orientering hvad påtænker DJ at foretage 
sig i forhold til den jagtpolitik der er til 
debat på de sociale medier. 
Vh Finn 

• Nej 

• Måske lidt mere om dansk jagt 

• Det må denne undersøgelse fortælle jer? 
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• Oplysninger om lokale jagttider er lidt 
uoverskuelig. Navnlig hvad angår 
hjortevildt er det komplet uoverskuelig. 
Der burde på app,en være et kort med 
afgrænsninger for de forskellige områder. 
Som det er nu kan man nemt komme galt 
afsted, hvis man tror man kender 
grænserne for de enkelte områder. F.eks. 
har jeg et  stykke jagt, som krydses af en 
vej, hvor der gælder forskellige regler på 
hver sin side af vejen. 

• nej 

• Jeg har ikke noget særligt at tilføje jeg 
synes i gør det godt og jeg er meget 
tilfreds, 

• Hjemmesiden er svær at finde rundt i, hvis 
man søger noget specifikt. 
Og jeg synes godt man kunne forvente lidt 
mere i forhold til det høje kontingent man 
som jæger betaler 

• Nej ikke umiddelbart 

• Min alder begrænser mig i at blande mig i 
ny teknologi 

• Nej 

• Ser kun bladet der må godt være mere med 
jagt rundt på kloden.  
Alle former for sociale medier afskyer jeg 

• Ingen er ok 

• Desværre ikke 

• Synliggørelse i samfundet. Arbejde på 
bedre folkelig forsåelse. 
En jæger er en vildtforvater.... 

• Der mangler tekniske artikler, det er noget 
tyndt, ( skulle på en amerikansk 
hjemmeside for at se hvordan man justerer 
og regulerer løbene på en BBF. ) 

• Det skal være nemt og logisk at finde rundt 
i.  
Det man søger skal dukke op i første hug. 

• App kun godt blive lidt mer bruger venlig 

• Hjemmeside og FB skal være mere synlig 

• sol og måne fase ugentlig op og ned 
jagttider for lokal området sendt pr. mail 
arbejde for en større interesse for gravjagt 
generelt og mulighed for gravtræning som 
det var før i tiden 

• Bladet Jæger er et rimeligt medlemsblad. 
Dog er der ALT for mange reklamer. Det er 
irriterende at gennemgå Jæger og så 

halvdelen er reklamer som ingen alligevel 
gider læse. 
Vil foreslå at alle reklamer flyttes over 
bagerst i medlemsbladet, så bladet Jæger 
bliver ren læsestof for os 
jagtinteresserede. 

• Mere overskuelig hjemmeside. 

• Ingen. 

• Føler det er omstændig at føre journal i 
app’en 

• Som foran nævnt synes jeg godt, at 
hjemmesiden kan gøres mindre "tung" - 
nemmere at arbejde med. 
Jeg er af princip ikke på facebook og 
anvender heller ikke app'en (og mange 
andre app's) 

• Ingen 

• ja til vildt regulering I nær området 

• mangler afstandsmåler i appen, må være 
mulig. Mange apps har det, og dem kunne 
man så undvære 

• Ingen forslag. 

• ingen 

• webinars on online events med opdatering  
af regler, foredrag etc. 

• Mere præcis beskrivelse af lokale jagt tider 

• Ville foretrække at Jæger udkom ved hvert 
månedsskifte 

• Jeg syntes de virker helt tilfredsstillende 

• Langt mere modstand mod bureaukrati 
(våben, hjortejagt, regulering) 
Mere fokus på landbrugets ødelæggende 
virkning på jagten! 
Større indsats for ægte grønne værdier 
(vildtplantninger baseret på ikke-
hjemmehørende arter er f.eks. IKKE en 
grøn værdi, fasanudsætning heller ikke.) 

• Ingen kommentarer 

• Nej 

• Flere emner over flere gange ex 
hundetræning 

• nej 

• Mere gennemskuelighed 

• svært  spørgsmål, som jeg  ikke kan lige 
kan svarer på ,men en fortsat udvikling , er 
næsten altid godt. 
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• Jeg foreslår at jæger indfører et 
jagtrelateret krydsord i bladet således at 
medlemmerne ad den vej kan holdes 
opdateret med spørgsmålene til 
jagtprøven? og jagttider? 

• Prøv at kontakte medlemmer for historier 
fra almindelig jagt. Flere medlemshistorier. 

• Der er for meget reklame i forhold til 
indholdet 

• Der skal dækkes mere bredt på de 
forskellige kræftformer dette vil også være 
med til at give større interesse og flere 
medlemmer 

• nej har opgivet det er håbløst at blive hørt 

• Ingen forslag 

• ved ikke 

• Historier fra det virkelige jagtliv. 

• Manngler man kan lægge tilladelser ind 
sammen med medlemskort 

• Nej 

• Det er godt at lokale jagttider på kron- og 
dåvildt er med i jagtbladet. 

• var rimelig besværlig at komme igang med 
og dermed ikke så atraktiv at støtte sig til. 
Nemmere indgang og så skal Jagtjounal 
kunne bruges og overføres direkte til 
Jagtend/vildtstistik. ud fra anvisning på 
kort hvor man har skudt hvad :-) 

• Ikke alle Thomas Lindys artikler er særligt 
relevante. Husker stadig den naive artikel 
om den kriminelle, der blev “omvendt” af 
jagten. “Jagten blev hans redning” 
Samme mand blev efterfølgende dømt 3 års 
fængsel for omfattende krybskytteri bla. i 
Sverige. 
Den slags artikler er der ikke brug for. 

• - få fokus på unge jægere - af begge køn 

• I gør det godt. 

• Er ikke dygtig nok til at sætte mig ind i 
stoffet eller også mangler jeg tid og lyst 

• Luk Facebook, ikke noget for jægere 

• Kom ned på jorden. Og gør lidt reklame, 
således at almindelige mennesker kan følge 
med, og kom væk fra herremands jagten og 
en ensretning af jagt. 

• DJ´s App skal gøres hurtigere 

• Ingen forslag 

• Nej 

• Få lavet nogle udsendelser i TV program P4 
eller lignende programmer, evt.  ugentlig 
eller månedligt. 

• viktig at have felt nyttig info enkelt 
tilgjengelig men Keep it simple - 
svampeguide, gresser og vekster kunne dog 
være interessante at have tilgang til 

• Ingen forslag 

• nej 

• Vi mangler en gruppe der hedder mårhund i 
app. Vi skal kunne sætte mærker ind hvor 
baitpladser er og hvor nedlagte er 

• ja vi kunne bruge dem til at hører 
medlemmerne hvad de mener om 
bestyrelsens beslutninger og til at stemme 
når der skal være valg både til bestyrelsen 
og til formands posten 

• Nej, mit behov er for lille 

• Nedlæg medlemsbladet og del indholdet til 
Jæger / hjemmeside / App. Udvikling af 
hjemmeside og specielt App'en er ønskeligt. 
Sociale medier er mere et "politisk" medie 
at udsende budskaber på. 

• Det vil være hensigtsmæssigt at få en 
gruppe af personer under 30 år til at svare 
på dette og til at komme med forslag. Os 
over 50 har for lidt viden om mulighederne, 
og vi klarer os som regel uden tror jeg. 

• nej 

• Der er gode artikler i "Jæger" som egner sig 
til at indgå i de større dagblade til støtte 
for jagten og jægere. 
De skal selvfølgelig vælges med omhu, så 
respekten for DJ øges. 

• Nej. 

• Jeg er meget tilfreds med det som det er 

• Hundeinstruktøruddannelsen er ikke god 
nok. 
Med 40 år på bagen som instruktør  og helt 
med på de nye træningsmetoder, kan jeg 
sige at de nye der kommer tilbage efter 
kursus ikke kan deres stof. Har deltaget i 
flere opfølgningskurser på instruktør-
uddannelsen og det var langt fra relevant 
stof vi fik med hjem, alt for teoretisk og alt 
for lidt praktik. 

• nej 

• Meget mere på fb mv. 
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• Hjemmeside og app skal gøres mere 
brugervenlig og mere spændende 

• nej 

• Barre 5% forståelse af nedsat hørejse. 

• Er godt tilfreds, har tidligere foreslået 
forbedring, som er taget til efterretning. 

• Et jagtprogram på dk4 der henvender sig til 
menesker der ikke går på jagt fortæller 
hvad vi går og laver biodiversitet og andet i 
henhold til de grønne der kun freder for 
fredningens skyld . Vi kunne dele 
jægerbladet ud forskellige steder på skoler 
biblioteker m.m 

• Hjemmesiden er nød til at være bygget op 
mere enkelt. 
Det er ganske enkelt for besværligt at finde 
relevant information, fx Jagthorn. 

• Sol op og nedgang er ikke altid stabil 

• undervisende artikler, jægere mangler 
viden. 

• Fokuser og koncentrer indsatsen - sociale 
medier bidrager ikke med noget fornuftigt 
til noget - det er støj og medfører ikke en 
relevant dialog 

• Stop udgivelse af jæger og sats på 
hjemmesiden 

• appen er lidt besværlig når man skal se 
jagttider. Der er alt for mange artikler fra 
jagt i udlandet i bladet. Jæger er alt for 
flot og dyr at fremstille!! 

• mere biologi i jæger 

• ikke her og nu 

• Hjemmeside skal være salgskanal og 
blikfang overfor potentielle nye 
medlemmer. 
 
Som ekstrabladet. 
 
Den er kedelig og sælger ikke 

• En forbedring af app'en ville være godt. Alt 
foregår digitalt nu om dage så det vil give 
mening at have en stærk app 

• Jeg bruger sjældent disse sider 

• Nej 

• Fortæl mere om de enkelte jagtforeninger 
og hvad de beskæftiger sig med da det 
giver inspiration til andre. 

• Jæger og hjemmeside er vigtigst for mig 

• Ingen forslag 

• At det vare jagt i danmark ellers dør den 
vis i ikke keeper for den 

• Nej 

• At der generelt anlægges mere kritisk 
tilgang til artikler i vores medier. Vi pleaser 
for meget. Slip redaktionen fri så vi også 
får viden om de problematiske forhold i 
jagtens univers bla vores egen organisation. 

• Hjemmesiden herunder medlemsnet er ikke 
særlig brugervenlig. Der bør være en bedre 
menu og undermenuer. 

• Uden Jæger er der ingen grund til at være 
medlem 

• Mere jagtpolitisk stof i Jæger. 

• Behold bladet ,mange kommer ikke ind og 
læse på de sociale medier. 

• Flere gode jagt historier i bladet 

• OK med de muligheder der er. 
Der er medier til unge og ældre. 

• Mindre reklamer, dem synes jeg der er for 
mange af 

• Start forfra 

• Bladet er efterhånden blevet alt for 
kedelig. 
Flere gode jagt historier og gerne flere 
debat indlæg. 
Der er ikke meget jagtpolitisk stof. 
Jeg gider ikke læse lange artikler om våben 
og deres indviklede teknik. Det fylder alt 
for meget i bladet. 
Flere spændende opskrifter også gerne om 
rygning af vildtkøb. 

• Ikke umiddelbart 

• Nej lad den yngre generation om det. 

• Nej har ikke den nødvendige viden. 

• Jeres app er alt for besværlig at logge ind 
på 

• Jeg har lidt svært ved at notere det vildt 
jeg skyder. Det bliver en lang proces og 
tager noget tid. Jeg synes det virker 
omstændig, kan det ikke gøres nemmere? 

• designet på de lokale jagttider, så der 
kommer en liste, så man ikke skal klikke sig 
ind på de forskellige arter. 

• I dag bliver man "overfaldet" af alle mulige, 
- som ønsker man skal følge deres 
hjemmeside, deres reklamer, deres 
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nyheder, blive medlem, osv. For mig er det 
ALT FOR MEGET... og hvis det bliver for 
aggressivt - melder jeg 100% fra. Hader 
anmassende adfærd  - folk skal nok finde 
det, hvis det har interesse. 
 
Købte engang 12 flasker vin på internettet. 
Efterfølgende blev jeg overfaldet med 
mails, spam, reklamer, - de troede 
efterfølgende jeg drikker 1.000 flasker om 
måneden. Har aldrig købt fra dem siden. 

• Har ingen forslag 

• Luk ned for digital info, lav mere personlig 
aktivering. 
DJ bliver fjern ved digitalisering, derved får 
det i forvejen svære område med personlig 
fremmøde umulige vilkår, da det er for let 
bare at rulle hen over ting uden at forholde 
sig til dem 

• Bladet Jæger er egentligt ikke længere et 
blad med fortællinger, masser af annoncer, 
masser af tests men egentligt heller ikke 
meget omkring jægerforbundets holdninger 
og arbejde. 
Opgav ret hurtigt Facebook men først og 
fremmest fordi oplysninger og holdninger 
bare ender i ævl og kævl 

• jeg er ikke på facebook 

• Ingen foreslag synes at de fungere godt 

• Færre annoncer, mere jagtligt stop også af 
underholdende karakter 

• Gerne lidt mindre kommercielt. 
Flere "jægerhistorier". 

• ikke pt. lidt uoverskueligt. 

• App kan sende advarsel 5 min før solen går 
ned 

• Jeg mener at de er godt opdateret 

• det kræver langt mere end 10 min. 

• har ingen forslag :-) 

• det er svært at læse dele af JÆGER, 
der skrives for småt, og så er det en uskik, - 
som jeg tidligere har påtalt - 
at der skrives på forskellige farves, så det 
er utydeligt, - 
skriv, SORT PÅ HVIDT ! 

• Jeg synes det er et meget godt blad som 
det er. 

• Ingen forslag 

• Det er for dyrt for det der stort set er et 
reklame blad for de rige trofæ jægere 

• Mener der er for stor afstand til det menige 
medlem 
                  GENERELT ! 

• Jeg synes at de er ok 

• Hvordan se DJF`s app ud 

• da ikke alle får læst bladet, kunne det 
måske være en ide, at have et billigere 
medlemskab, uden blad eller med et 
elektronisk blad, for at få flere 
medlemmer. 
 
Eller måske kunne der være mulighed for 
familie medlemskab, for at få flere 
medlemmer. 

• I "Jæger" større vægt på dansk jagt - 
mindre på jagt eksotiske steder. 

• Brug af video til fjernkending af flyvende 
vildt 

• Nej 

• Flere jagt beretninger, historier især fra Dk 
og mindre om Afrika safari og udenlands 
rejser. 
Færre test og anmeldelser. 
Mere fokus på mad og udnyttelse af 
vildtkød som en ressource der skal udnyttes 
. 

• Demokratiet i Jægerforbundet kunne 
udvikles. F.eks kunne der foretages 
afstemninger hos alle medlemmerne. 
Repræsentantskabet kan synes som en 
gammeldags demokratisk proces. 

• større kontakt  til  de  enkelte  jæger ,der  
ofte   kender   egnens  vildtbestand 

• Synes generelt, at jægerne på facebook er 
utrolig dårlige til at holde "tråden" - mange 
er bedre vidende og sviner gerne alle 
andre. Kæfter op og råber op om en ny 
forening etc hvis deres interesser ikke lige 
er helt i højsæde. 

• Nej. 

• I Jæger og på hjemmesidenburde der være 
et mere levende "jægermarked", en slags 
'jagtens blå avis' - inddelt efter områder i 
Danmark, fx Fyn, Nordenfjords, Østjylland, 
København osv 

• Ingen kommentar. 

• App'en mangler afstandsbedømmelse. 
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• Læg blot al ny information ud på alle 
medier. 
Jeres nyhedsmail hver fredag er fantastisk 
godt udviklet 

• nej 

• Jeg ville udvikle det redaktionelle indhold, 
fremfor medierne. 

• Lokale fredninger 

• Jeg vil gerne slå til lyd for, at Jæger fortsat 
kommer i papirudgave. 

• Savner holdninger til brug af elektroniske 
midler under jagt..droner, varmekamera... 
Kender jeres holdning men ser stadig 
reklame for disse ting i bladet jæger 

• Reducer indlæg om kostbare jagtture til 
fjerne destinationer og brug i stedet tiden 
på det nære ! 

• ? 

• Det bedste ved appen er lokale jagttider og 
vejret - men det virker ikke i "naturen" på 
grund af manglende forbindelse. 
Muligheder for at bringe lokale nyheder og 
aktiviteter i appen - fungerer kun en gang 
imellem. 

• Jagttider i app’en bør fremstå, så man (for 
det valgte sted) kan se alle jagttider på én 
gang. Det ta’r alt for lang tid at åbne for én 
art af gangen. 
 
Liste med jagttider på alle arter på valgt 
sted bør også kunne udskrives. 

• Fokus på lokal skydning 

• Nej, men jeg syntes det er en stor fejl at 
det arbejde der i sin tid blev sat igang med 
lokale pressekoordinatorer er blevet 
nedtonet og burde tages op igen på 
jægerråds nevau. 

• Jeg mener at jæger bladet skal sendes ud 
elektronisk alle ny jæger og alke jæger op 
til min alder 62 kan sagtens læse det på en 
pc det papir spild og ikke miljørigtigt at 
udsende det med post her spares også 
porto 

• Det kunne være en fordel at meddele 
medlemmerne at de var der. Dette er 
første gang jeg hører om jæger appén. 

• lav noget mere for de unge 

• Nej, er tilfreds. 

• Bedre søgemuligheder på hjemmesiden. 

• Som medlem skal jeg ikke modtage nyt fra 
sociale medier med en eger bestemt 
logoritme så jeg ikke ser alle nyheder / 
informationer - 

• Har stor gavn af app'en, især jagttider. Det 
er desværre stadig nødvendigt at kunne 
'hjælpe' medjægere med de korrekte 
jagttider, specielt de lokale tider. 
Så app'ens troværdighed er meget vigtig, og 
måske skulle der 'reklameres' mere for den 
i vores øvrige medier! 

• Jagtiderne for 2020 er unødvendigt 
komplicere og ikke godt nok belyst op ril 
sæsonen. Der var mange som sag og 
ventede på den stor fuldskuffel den 1. sept. 
Det er helt unødvendig makværk med så 
store årlige ændringer. 

• jeg er en ældre jæger som læser jægeren 
hver mdr. 
 
i bør begrænse jeres fremmedord, hvad er 
forskellen på en   baitplads og en 
fodreplads til regulering af mårhund 

• Lav flere artikler fra medlemmer i stedet 
for hovedbestyrelses medlemmerne  
Mere om jagt i DK 
Brug lidt plads til lokale jagtforeninger kan 
få artikler i om hvad de laver for eks. 
hvorfor flere medlemmer flere der møder 
op til arrangementer og. lign Brug mere 
spalte til forklare hvordan forbundet er 
bygget op og hvordan man får indflydelse, 
mange siger det er topstyret og man aldrig 
hører på medlemmerne 

• Vil gerne læse jæger Bladet  på e- Bladet 
og ikke udsende Bladet med post. Måske 
man skulle selv vælge hvordan man læser 
Bladet, 

• nej 

• Der skal være mere fra de lokale 
journalister om hvad der sker for den alm. 
Jæger. 
 
De dyre, ekstreme jagthistorie gider jeg 
ikke læse. 
Der burde stå noget omkring hunde prøver 
og få fokus på hvor vigtig en god hund er 

• Jeg er ikke på nogle SoMe 

• Kedeligt blad 

• Intet specielt behov 
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• app er rigtig god at have med på jagt og 
god at læse lidt på når der er ventetid - 
vejr, jagttider  m.v.. 

• Bladet burde renses for de mest nørdede 
tekniske artikler, og udvides med lokale 
beretninger. Når man læser “nyt fra 
kredsene” er det tit jeg tænker: Der ligger 
en meget længere og mere interessant 
historie bag.  
Der burde renses ud i de mest håbløse 
læserindlæg, såsom: hvorfor siger I ikke 
bare nej til at følge loven? Den slags udsagn 
har ikke noget med medlemsdemokrati at 
gøre. 

• Nej 

• Jægers App er ret god, så jeg bruger den 
vedr. særfredninger og sol op og ned 

• nej 

• Jæger fastholdelse til fordybelse. 
Hjemmeside til spørgsmål. 
App til spørgsmål. 
Sociale medier til de yngre medlemmer. 

• Går mest på jagt i Sverige. 

• En opdatering af jeres app , så alle 
jagthorns noder også har en tilhørende 
lydfil ,(så man har en ide om hvordan 
signalet skal blæses)jeg kontaktede jer for 
et lille år siden ang. dette og i fortalte at i 
arbejde på sagen 

• ingen 

• Ikke specifikt 

• Tror at app'en skal udvikles en del - det kan 
blive en vigtig platform. 

• Mere om jagt for den lille alene mand så 
går på jagt. 

• Gps baseret kunne godt være lavet så man 
kunne se hvornår jagttiden begynder på det 
forskellige vildt 

• Flere reportager om den helt almindelige 
traditionelle jægers jagt, ham der bare 
skyder 5-10 skud om året. 
Den lille fællesjagt, den lille andejagt. En 
enkelt buk med et par års mellemrum. 

• Det har jeg ikke tænkt over 

• Kik på de små lodsejere, jægere der lejere 
mindre arealer under 100 ha, lav dog 
fredning der gælder alle om de har 5 eller 
500 ha for kronvildt. 

• Moderniser Jæger !  Der er alt for meget 
"trofæ/safari hejs"  Fremtidens jæger bør  
skyde til "gryden"  uden alle de  der 
svulstige jagtberetninger  -  Det politiske 
Danmark har bevæget sig væk fra "the big 
five" for længst.... 

• Ikke på nuværende tidspunkt. 

• Nej 

• appen mangler stadigvæk at blive mere 
funktionel specielt mht. overblikket på 
jagttider 

• der skal nyt blod til flere unge også kvinder 

• Det virker ikke ordentligt 

• Jeg er ikke webmaster og it-kyndig, men 
jeg er sikker på, at man kan lave en 
hjemmeside der er nemmere at søge i og få 
hurtigere svar på spørgsmål. 

• Rubrik annoncer som før . 
Færre reklamer. 
Artikler om/for almindelige jægere. 

• ikke lige på stående fod 

• Der skal være hurtigere information om når 
noget væsentlig ændrer sig især på lokale 
jagttider, det var et rod med hjortejagt iår 
lige op til hvor jagten gik i gang  … vi kunne 
ikke finde hoved og hale i hvad vi måtte 
skyde hvor ? 

• Jeg vil gerne kunde lægge vildtudbyttet fra 
en jagt journal ind der hvor vi skal opdater 
det for at vi får vores jagttegn 

• Jæger app er god 

• App fungerer ikke fuldt tilfredsstillende.  
Lukker ofte ned når man eksempelvis 
skifter annonce på markedspladsen 

• kort og simpel kommunikation, et blad og 
en hjemmeside, opgiv resten 

• App fungerer dårligt på iPhone. 
Er ej logisk opbygget.  
Den bærer præg af udvikler i stedet for 
bruger. 
Opdatering og nyudvikling på de nævnte 
områder skal styrkes 

• Den skal være brugervenlig og opdateret 
feks lokale jagttider skal være i orden 

• Ingen forslag 

• Det kan godt være vanskeligt at finde det 
man søger på hjemmesiden. 
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• Mere læsestof og viden tilegnet ikke-
jægere. 

• Synes at Jæger er blevet ringe i forhold til 
papir og kvalitet af billeder, det burde 
være et meget flottere magasin. 

• Gerne flere præcise og konkrete indslag i 
Jægeren. 
Eks.. jagt på rovdyr og sidste nr. med 
optegnelser Over jagttid på dåvildt og 
kronvildt 

• Appen bør forbedres - søgte på jagttider på 
Ærø idag; de var helt hen i vejret ! 

• Flere skribenter i Jæger. Bedre billeder 
bl.a. når det gælder agerhønejagt, som 
ikke afslører, at det er nyudsatte fugle. 
Når det gælder biotoppleje, så gerne 
nyheder. Alt hvad der skrives, ved vi i 
forvejen. 

• Jeg foreslår at der udvikles en standard 
hjemmeside som kan tilbydes 
lokalforeninger med generelle oplysninger 
fra DJ og mulighed for selv at bygge videre 
på. 
Så vil der være muligt at afholde kurser i 
DJ regi i opbygning af hjemmesiden 

• Jeg går meget lidt på jagt, 1 - 2 gange om 
året, og er ikke særligt interesseret i 
jagtpolitik som sådan. 
Men jeg synes I gør det udmærket og jeg 
kan lide jeres fokus på samarbejde med 
andre grønne organisationer. 
Tænk gerne endnu mere klima ind i 
politikken. Udvid jagtstoffet med stof om 
at samle spiseligt grønt i naturen. 
Oprindeligt var vi jo jægere og samlere. 

• Nej 

• Som pc-mongol vil jeg afholde mig fra at 
komme med gode råd. 

• Det ville være perfekt at man fik svar på de 
mails man sender til Jærger. Det er ikke i 
orden at man ikke gider at svare på 
fremsendte mails. 

• nej 

• tilbyde jagt på statens arealer på ugentlig 
basis igennem jeres app så man kan melde 
sig på med kort varsel hvis der er ledige 
pladser. 

• Næh - ikke sådan lige på stående fod! 

• Brug jeres energi på at kæmpe for jagten i 
Danmark! 

• Mulighed for at oprette en 
konsortiehjemmeside a la Whatahunt , 
andre lokale hjemmesider for F.eks. lokal 
blæsergruppe, hundetræningshold o.s.v. 

• Fint som det er til mig 

• Hjemmesiden er utrolig forvirrende at 
navigere rundt i. 

• Jeg mener godt hjemmesiden kan blive 
mere overskuelig 

• Beskedfunktionen på markedspladsen virker 
dårligt. Det ville være rart hvis man fik en 
notifikation. 

• Nej, syntes det er fint 

• Gør lokale jagttider mere brugervenlig og 
tydelige. 

• Jeg vil anbefale, at DJ laver lokale mindre 
grupper, der virtuelt kan mødes om en 
fælles interesser. Lidt som en debat kunne 
foregå i jagthytten. 
De forskellige fora skulle styres af f.eks 
DJ`s tillidsvalgte inden for emnet. Det 
kunne f.eks være gåsejagt, 
mårhunderegulering, fredningstider 

• Syntes ikke der er meget der fanger en, jeg 
kigger bladet igennem når den kommer og 
det er så det. 

• skæv til We Hunt og deres kortmuligheder. 
Det er smart 

• Jeg læser med stor fornøjelse norske 
jagtblade. Her er anderledes usnobbet 
tilgang til stoffet og mange artikler om 
anvendelse af vildtkød (ikke noget med at 
grave et stort hul til fasaner). 

• Ikke PT 

• Ikke just et forslag til videreudvikling men  
 
Hold da op, hvor er det et mørkt, trist og 
sløret foto, som møder en, når man åbner 
app en Jæger og ser Jagtens hus. 

• en opdateret folder en gang om året 
sweishunde 
fredningstider 
regler for regulering 
udsætning 
indretning af jagtkonsortie med stiger såter 
jagtparoler etc 

• Nej 

• Mere enkelt at redigere rundt i 

• Jeg har ingen forslag 
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• Har ingen 

• Hjemmeside og app 

• Vigtigt, at mange ikke medlemmer bliver 
informeret om, hvad DJ`s arbejde består i, 
herunder evt. annoncer og lign.  
i relevante tidsskrifter.  
Få mange flere sponsorer (tilbyd dem VIP-
fordele). 

• Mere synlighed på sociale medier kunne 
ønskes. 

• ingen 

• kontaktdata til lokale foreninger 
(bestyrelsesformænd etc) 

• nej 

• gerne mere vildt pleje oplysninger, på alm. 
jæger neveu. 

• Om jeg læser et magasin år 2020 eller en 
fra 2000 , er det stort set det samme der 
står i bladet, så lidt kedelig læsning. 

• Jeg bruger helst ikke den slags 

• Jeg har ingen forslag lige nu. 

• Lidt mere om daglig dansk jagt 

• at den nye direktør tager skeen i hånden og 
siger hvordan ting skal gøres 

• Jeg vil gerne holde fast i det fysiske blad, 
da jeg bestemt ikke er nogen fan af de 
sociale medier, app´s m.m. 
Bladet Jæger bør altid indeholde en artikel 
om jagt i udlandet, der er lidt for meget 
hjemlig andedam i bladet i øjeblikket. 

• Opdatering af app´en. I GPS baserede 
jagttider for Korsør området er haren slet 
ikke nævnt. 

• Kunne vi ikke nøjes med at få bladet hver 
anden måned gerne via email. Så kunne 
foreningen spare en masse penge i porto. 
Desuden kunne vi spare en masse papir. 
Dette tiltag gør flere og flere foreninger. 
Det ville klæde DJ at gøre ligeså! 

• Nej ingen 

• Der må godt  være flere påtrætter af 
jægere i bladet jæger. 

• Stop med at sende jæger med posten. Det 
er miljøsvineri at sende en papir version 
rundt i 2020. Send en PDF version på min 
mail tak. 

• Har noteret det tidligere, det er vitalt at vi 
som jagtforening igen kan aktivt bruge 

vores foreningsmails som ligger i vores 
hjemmesideregi gennem en mailklient og 
ikke gennem webmail! 

• Flere jagt og våbenrelevante artikler 
Ny stortest af Kikkertsigter 
Berører ikke medier men: 
DJ bør arbejde kraftigt på at få indført et 
fælles EUjagttegn det må være i FACE regi 
tænker jeg. 

• Nej 

• Jeg er ofte i England, jeg synes at de 
udenlandske magasiner er mere 
detaljerede omkring det faglige, det savner 
jeg lidt i jæger.  
 
Hjemmesiden fungere godt og er nem at 
navigere på 
 
App-en bruger jeg sjældent, men 
umiddelbart ok 
 
Mener ikke at DJ er synlige nok på de 
sociale medier. 

• udenlandske jagtmuligheder 

• Nej 

• Større jagt-politisk bevidsthed 

• Jæger:  
Den er lidt svær, men når man 
Længselsfuld glæder sig til at åbne det nye 
og dugfriske jæger - mangler der lidt, - 
gode og Underholdende, med glimt i øjet, 
måske sjove fortællinger/ beretninger med 
gode illustrationer der matcher artiklen. At 
glædes ved begge. 
Det kan være historiske, Af nyere dato, ja, 
eller blot en god fortælling. 
Tænker ofte, - hvor mange Af vore unge 
eller ældre jægere har råd til at rejse 
rundt i verden på jagt - priserne er jo af 
gode grunde på et vist niveau. 
Lytter/ hører ofte fra ungjægere m.m. - 
lidt mere for os med begge ben på jorden. 
Ok, der er da gode artikler om mangt og 
meget - Jagtrejser, våben, lidt, meget lidt 
om hunde arbejde med eventuelle 
oplevelser. 

• Hjemmesiden er utrolig dårlig. 
Søgefunktion fungerer ikke,  hvis jeg skal 
finde noget specifikt, må jeg ringe til jer og 
blive vejledt. 

• Hjemmesiden er svær at søge på. F.eks at 
finde ind til hvor man bestiller sikkerheds 
veste mm. App’en er irriterende med altid 
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at skulle logge ind. Man bør kunne genne 
loginoplysninger. 

• Det fungerer fint til mit behov 

• Jeg syntes at jeg får det jeg skal bruge. 

• Nej 

• Mere fokus på Dansk jagt . Og jagtformer.  
At Claus Lind går mere i sociale medier når 
vi rammes af flere love og regler som vi 
ikke er enige i .. altså mere åbenhed om 
hvad danske jægere står for og hvad vi ikke 
accepterer. .. 

• nej 

• Studerer fortiden app men slås med den. 

• Nej 

• Har idag sendt mail ang.jæger app  

• Resultat liste for egne skydninger i app 

• Husk at opdatere jagttider i appen 

• har faktisk ikke kunnet få app'en til at 
fungere ordentligt 

• mere stof for og om den lille danske jæger, 
og IKKE alle de kapitalistiske artikler om 
dyre jagteventyr i udlandet samt 
godsjagter. 

• Der er mange som ikke er så meget for IT 

• Har ingen 

• det er vigtig med opdatering af 
lokalfredninger. 

• hjemmesiden er blevet bedre før var den 
elendig og med gamle nyheder, deriblandt 
reguleringstider der ikke mere var 
gældende, klart i fremgang. 

• Nej, jeg har ikke oploddet appen endnu 

• Et kommunikationsudvalg! 

• DJ's medier bør som det allernærmeste 
medie have mere fokus på ulovligheder, der 
refereres i den øvrige skrevne presse, 
eksempelvis krybskytteri, ulovlig 
våbenbesiddelse m.v. 

• Det må nogle gøre der har forstand på den 
slags 

• Har ikke forslag nu 

• App, skal virke bedre med jagttider. Og så 
skal der være nyheder om relgændringer. 

• Nej 

• mere stof om genladning 

• Hjemmesiden skal gøres mere brugervenlig 
og nemmere at navigere I.... 

• Nej 

• Om man ikke kunne samarbejde mere med 
wehunt 

• Nej 

• Syntes der er fin udvikling og opdatering. 

• Mere storytelling fra dansk jagt - 
efterhånden er det kun udenlandske 
oplevelser (og til tider meget faktuelt) 
 
Flere indholdsmæssige bidragydere - form 
og indhold bliver ofte i længden stereotypt, 
fordi det kun er de samme få skribenter. 

• På appen kunne det være dejligt at 
oversigten i jagtjournal var mere 
uddybende. Så der stod hvilket vildt man 
havde nedlagt. Det ville gære det nemmere 
at finde rundt i. 

• Nemmere GPS jagt tider 

• Man kunne godt være mere synlig på fb 

• Bedre visning af jæger og medlems blad 

• Hvis man går ind på app-en og spørger om 
jagttider - kunne det være skønt, hvis app-
en gir` de jagttider, som er det sted, hvor 
du befinder dig og en mulighed for selv at 
bestemme stedet! 

• nej jeg har ingen ideer. Men jeg er glad for 
jeres nyhedsbreve. Bliv ved det dem 

• En mere simpel jagtjonal 

• Lav artikler om dansk jagt og ikke 
udenlandsk trofæjagt for medlemmernes 
kontingent 

• Hold diverse platforme godt opdateret så 
de altid er relevante er vigtigt 

• ingen forslag 

• Inspiration fra tiltag rundt i landet så lære 
af dette -et inspirationskatalog med gode 
og dårlige erfaringer - en form for lokalnyt 

• Hjemmesiden (medlemsnettet) er svært at 
have med at gøre og besværligt at bruge. 

• Skulle bruge sweiss registret i går, men det 
virkede ikke. Kunne godt bruge at man via 
GPS lokation havde et bedre overblik over 
jagtbare vildt for netop denne dag. 

• bruger det ikke 

• Lidt mere aktiv Facebook side..? 
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• At modtage jæger skal være et tilvalg, 
ligesom det skal være muligt at få det 
online.  
 
I appen ville en bedre strukturering af 
markedspladsen være godt 
Kategorier såsom kikkerter med 
underkategorier som feks sigtekikkert, 
håndkikkert osv. 
Ligeledes til genladning og div udstyr. 

• Kan ikke bruge app'en på min telefon 

• Lidt mindre reklamer 

• Jeg syntes der er ved at være rigeligt med 
reklamer i bladet. 

• Ingen 

• Øget fokus på jægeren og grundejeren som 
plejeren der sikre mangfoldighed, 
biodiversitet og dermed vildt at høste af. 

• ingen forslag 

• Nej 

• App skal have en afstandsmåler i Google 
maps 

• Nej 

• Få alt flyttet over på appen, og få lavet et 
elektronisk magasin der har spændende 
jagt fortællinger, og interesaant viden 
omkring jagt og våben. 

• Nej 

• Mere overskuelig og brugervenlig 
hjemmeside 

• At man laver en app som fortæller hvor i 
nærheden man bor.  Kan komme på jagt i 
løbet af året,  så man ikk skal hører det 
igennem andre været på jagt og man 
misser en mulighed på grund af arbejde og  
man ikke når at tjekke Facebook eller dj 
hjemmeside.  Et blad som viser her er jagt 
muligheder for dem som ikke har bil  , for 
så kan man planlægge forude så man kan 
komme med på jagt. 

• Færre reklamer og mindre politik i bladet. 

• Bedre UI i appen, bedre jagt journal i 
appen 

• Men App er god, og den har vi jo desværre 
lige ved hånden. 
Så hvis andre har gode ider - venligst 
forfølg dem, måske jeg kan bruge dem. 
MEN det kunne være hvordan vi afholder 
fælles jagt, Parole oplæg, sikkerhed , 

parade af vildt, ect. 
Vildtopdræt (fugle: fasan og ænder) - 
sygdoms syntomer 
HUND - sygdoms sygtomer 
ect. 

• Gerne alt hvad I kan skrive om naturpleje, 
vildtpleje og videnskabelige artikler om 
ovenstående. 

• Brug af flere video indlæg. 

• Drop facebook 

• Kan ikke komme i tanke om  residerede 
mangler. 

• Lad bladene udkomme på mail. 

• Ingen forslag 

• Jeg synes DJ skal være meget mere offensiv 
over for jagtformer som indfodring af vildt 
til afskydning - en overtrædelse af §38 i 
loven. Der er alt for mange jægere, der 
skider på den regel. Og DJ skal være meget 
mere aktiv i bevarelse af Jagt- og 
forstyrelsesfrie områder. Det gavner 
jagten, at der er lokaliteter med fred til 
rastende fugle. 

• Noget vi alle kan gøre for at fremme 
forståelsen for jagt i danmark 

• Jeg syntes hjemmesiden er lidt rodet at 
finde rundt på. 

• Nej. 

• Jeg synet det er godt nok. 

• Ikke umiddelbart 

• Nej desværre er jeg ikke IT stærk. 

• Lav en bedre app 

• Hjemmesidens søgefunktion er dårlig. Jeg 
er ikke i stand til at forklare, hvad der går 
galt, men jeg får aldrig de resultater, som 
jeg søger. Jeg tror kun den viser 
nyhedsartikler, men jeg forventer også at 
finde sektioner af selve hjemmesiden. 
Hjemmesiden bør have en mere 'aggresiv' 
markedsføring af fordelene ved at være 
medlem af forbundet og om forbundets 
politiske arbejde, og de bør have en langt 
mere central placering. Se f.eks. DOFs og 
DNs hjemmesider. 

• Nej 

• Jeg har tidligere været i kontakt med 
redaktøren vedrørende kulturindholdet, 
som jeg finder for konservativt. Kultur er 
det der gør at man husker jagten fremover, 
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men den kultur I støtter finder jeg 
regressiv. Bagstræberisk. I kunne godt 
bruge en redaktør til kulturindholdet og jeg 
melder mig gerne frivilligt. 

• Nej 

• Salg jæger til jæger, jagt formidling, tilbud 
om plads til nyjægere på jagter hvor der er 
opstået en plads. Bytte jagter 

• Jeg ser alle de små undervisningsform. De 
er super gode. Mere af det. 
Ønsker en form for elektronisk påmindelse, 
når der kommer nye film tilrådighed samt 
når der udbydes flere/nye kurser. Derved 
vil jeg åbne appen og se det. 

• Gerne  mere uddybende gennemgang af 
udstyr og våben i jæger 

• Bliv bedre til at fortælle de gode som 
dårlige historier, så medlemmerne høre der 
sker noget 

• Gå mere i dybden med den Danske 
bondejagt, og skyde til gryden, som sagt 
før politikkerne og aviserne kommer i 
forkøbet.  det er kun et spørgsmål om tid. 

• ikke pt 

• Artikler om våben må også gerne omhandle 
billige våben. Under 10000 kr. 
Så kan alle være med. 

• Indkald til møder via appen med push-
beskeder. Live-streaming af møder, så man 
kan være med/ være bedre oplyst omkring 
hvad der sker på kredsmøder mm. 

• Appen burde have Nemid  eller fingertouch 
stedet det gammeldags system 

• Bruger for nuværende kun de skrevne 
medier. 

• Få trykt på noget mere læsevenligt papir. 
Kvaliteten er for ringe og giver genskin fra 
lys osv 

• Mere lokalt stof 

• LinkedIn 

• Appen har nogle udfordringer med 
jagthornsdelen. Nogle signaler mangler lyd, 
andre noder. Og så er det irriterende når 
den hele tiden vender tilbage til start af 
jagthornsdelen. 
 
På hjemmesiden er det svært at finde 
jagthornsdelen.  
 
Angående jagttider i appen, så mangler jeg 

en oversigt over jagttider uden 
"rullemenuer". 

• hold fast i hovedmenu, på alle undersider - 
det kan være irriterende, at man skal helt 
tilbage til forsiden, eller klikke tilbage, 
fremfor at bruge menu i top.  
Når man bruger Safari spørger den hver 
gang om brug af lokalitet - pænt 
irriterende, at den ikke husker også når 
man har accepteret alle cookies 

• Alt for meget trofræ relateret artikler. 
Meget mere om jagt for kødets og madens 
skyld specielt for jagten på klovbærende 
vildt. 

• Hjemmesiden virker alt for knudret, 
uoverskuelig og langsom.  
Ofte problemer med log-in. 

• Vores formand skal være mere synlige på 
de sociale medier 

• Udbyg den med jagt specielt i vore 
nabolande. Vi har med sikkerhed 
samarbejde med dem allerede. 
 
Sørg for at alle relevante informationer er 
til stede og bliver opdateret 

• Ikke nogen 

• Nej 

• Lad være med at sende bladet mm. man 
ønsker det. 

• Jeg kunne tænke mig en udvidelse af appen 
med en bjælke til regulerings jæger med 
regler og hvad der er aktuelt. Det kan evt 
bruges når man er på opgave og bliver 
kontaktet af nogen der mener man gør 
noget forkert eller vil have en til at reguler 
noget som er fredet, så kan vi vise dem 
reglerne uden at skulle diskutere med dem.  
 

• Udsend bladet digitalt og sæt kontingentet 
ned svarede til de penge der bliver sparet 
på udgiften. Det er også mere klimavenligt. 
Alle numre skal være tilgængelige for 
medlemmer når man logger ind på 
hjemmesiden. 

• Nej 

• Jeg kunne godt ønske mere om hvordan 
man skaber mere natur, så jægerne ikke 
alene bliver opfattet som bare dræbere 

• Ikke noget konkret 

• At tingene virker kan fx ikke logge om på 
appen jæger så siger den koden er forkert, 
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det samme på hjemmesiden, og det sker 
igen, selvom jeg laver koden om 

• Jæger her udviklet sig meget positivt de 
sidste år, det er blevet meget læsevenligt, 
fortsæt den kurs, ros til redaktionen 

• Den GPS baseret app bør også vise hvilke 
arter der IKKE er jagttid på, sådan at man 
kan gå ind og se hvornår jagttiden starter 

• Kunne man oprette en "jægers side" med 
invitationer jægere imellem ?  
Evt. også en side med salg af våben ? Meget 
svært både at søge på brugt våben i et 
offentligt forum og sælge, hvis våbenskabet 
bugner for meget. 
Facebook kan dog ikke bruges til alt hvad 
en jæger begære... 

• ingen bemærkninger 

• færre numre af Jæger. Kan ikke nå at læse 
det 

• Nej 

• Internationalt link - lovgivning, regler og 
kotumer 
Jagtrejse, netværk andre foreninger 

• Jeg synes at DJ skal være mere synlig, både 
på sociale medier og mere landsdækkende 
medier. DJ skal være bedre til, at 
fremhæve jagtens positive effekter for 
både natur og samfund. F.eks. samfunds 
økonomi, biodiversitet, naturforbedring og 
lignende 

• Læsbare kort - ikke rød skrift på lyserød 
baggrund fx. 

• Nej ikke på nuværende tidspunkt. 

• Vidste ikke der var en app 

• Drop det kulørte, 'smarte' magasin på 
glittet papir. 

• ja lad være med at låse funktionerne i 
appen så kunne det være jeg kunne bruge 
den 

• Billede af f.eks jagtbart i specifikke 
områder når der søges på vildt....gælder 
specifikt ænder og gæs. 

• Et forum med kontakt jæger til jæger, 
eksempelvis om jagttilbud, salg af udstyr 
mm. 

• Er sendt til DJ ved kredsmødet 

• Afskaf Jægerbladet og skån miljøet 

• Jeg syntes hjemmesiden er blevet meget 
klodset at navigere i, efter vi er gået over 
til en mere mobilt look. Det fungerer ikke 
på en computer. Jeg er medlem af 
foreningen allerede og er på hjemmesiden 
for at få informationer. Der er ikke brug for 
et web design der kan fastholde mig på 
siden, Jeg kom frivilligt i søgen efter 
information. 

• Nej umiddelbart ikke 

• nej 

• Mere brug af FB side - med langt hurtigere 
svar fra DJ. Vis at der er nogen "bag" siden. 

• Hjemmesiden bør være mere inovativ så 
tingene er nemmere at finde. 

• nej 

• Udvid jeres repertoire indenfor 
vildthåndteringsvideo og strukturer dem på 
en måde hvor de bliver nemme at finde 
rundt i. 

• En veludviklet app er super sammen med et 
godt blad. 

• Mere moderne kommunikation.... 

• Jæger burde skrive mere om jagt i Danmark 
og Norden. Jeg gider ikke læse om alle de 
beretninger fra jagter i udlandet. 

• Mindre reklamer 

• Jeg tror at det er vigtigt at DJ holder øje 
med hvad der kommer op omkring os i 
forhold til nyttige apps og andet, idet det 
er en indikation for hvad folk/jægere vil 
have og har brug for. 

• Hjemmeside / Mobil - lav en service hvor 
kreds / jægerråds refferater er 
tilgængelige for medlemmer 

• nej, de er alle ok. 

• I jægerappen kunne der godt være en god 
afstandsmåler via gps i telefonen. 

• Nej - det er et godt og dækkende udvalg 

• De mangler lidt overskuelighed ( er nok 
ikke et forslag, men mere end konstatering) 

• App må gerne fortælle når man har fået en 
besked på den 

• Ikke på nuværende tidspunkt 

• En app hvor vi kan se de lokale jagttider 
ved at markere på et kort, eller via gps . 
Der er alt for meget forvirring omkring 
jagttiderne. 
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• jeres spørsmål her er ikke så ratte til 
orblinde så når jeg skriver 1 til 7 af jeres 
blade så er det jofor de det er svert for mig 
at læse og derved er spørsmålet urelivandt 
og misviden for ville ønske jeg hade læst 
alle 11 

• Skud statistik i app 

• Fastholde "Jæger" som trykt blad 

• Jeg tror dj er nød til at holde styr på 
organisationens tillidsfolk på sociale 
medier. De skriver uden titel og af og til på 
det samme sindsyge lave niveau som i 
diverse jagtgrupper 

• Jæger app’en burde indeholde de 
funktionaliteter som feks. WeHunt har mht. 
at planlægge jagter osv. 

• Ikke umiddelbart. 

• ingen 

• Bladet jæger skal laves til et online 
magasin 

• Nej de er fine 

• Gøre det mindre indviklet, undgå 
forbandede koder ovs. 

• Evt interesse sider på FB, hvor jægere kan 
tilmelde sig og få relevante tilbud om 
kurser foredrag mm. som andre kredse eller 
privat personer arrangerer. De tilmeldte får 
så gennem FB notifikationer hver gang der 
slåes noget nyt ind på siden.  
Lidt ligesom medlemsbladet, bare 
automatisk. 

• Nej ikke lige på stående fod 

• Mere og flugtskydning og haglgevær 

• Lad være med at bringe artikler med 
jægere, der drager ud i verden og skyder 
vildt i mængder - det skader vores ry i 
befolkningen. 

• Magasinet Jæger: 
Artikler om haglskydning og haglvåben 
mangler meget ofte REEL faglig viden og 
erfaring. I stedet er der alt for meget 
irrelevant fyld og subjektive kommentarer. 
(Eneste positive tiltag er udtalelser fra 
forskellige bøssemagere) 
Artikler om riffelskydning og riffelvåben er 
fagligt væsentligt bedre funderet. 
Hagl artiklerne var bedre da Lars Thune 
Andersen stod for disse. 

• Flere artikler om praktiske a la 
skydeteknik/ test af div. jæger udstyr. 

• For meget om udenlands jagt i Jæger - 
mere om  jagt i Danmark 

• ingen 

• Appen bør udvikles så den kan anvendes til 
og af 
Flugtskydnings- , riffel-, hunde- etc 
instruktører   
Jagttegnskursuslærer 
Altså et komplet redskab til den enkelte.  
 
Al bør kunne læses på iPad (tablets i 
almindelighed) 

• Min interesse er riffeljagt, jagtrejser, grej 
og våben. Gerne flere artikler herom. 
Hjemmesiden app og SoMe bruger jeg ikke 
rigtigt. 

• Afstandsmåler og kortværktøjer 

• Det ville være rart, hvis Jæger snart kunne 
handle om andet end danske hjorte. Det  er 
garanteret under 5 procent af 
Jægerforbundets medlemmer der  kommer 
til at skyde en stor dansk kronhjort. 

• Jeg synes det er gode medier og p.t. 
tilfredsstiller de mit behov. 

• Nej, er fint dækket. 

• Udvikle features og værktøjer, der gør livet 
som jæger lettere - fx i forhold til 
jagtplanlægning og fælleskaber omkring 
særinteresser 

• Ikke umiddelbart 

• Sæt DJ på slankekur, der er ansat alt for 
mange mennesker hvilket gør alt 
besværligt. Der er utroligt megen 
administraton set fra min side. 

• nej 

• Jeg tror det kunne være gavnligt med en 
mere offensiv tilstedeværelse på de sociale 
medier. 
 
Det kunne bla være at man skulle lave FB 
sider for de relevante initiativer, f eks en 
side hvor hjortevildtet kunne præsenteres 
mere detaljeret, og diskussion om dette 
emne kunne fortsætte der. 
 
det samme med hundetræningen, jagthorn 
osv osv. 

• Jeg mener at man burde droppe magasinet 
jæger, og nøjes med hjemmesiden 
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• Medlemsbladet kunne godt være 
elektronisk , mindre papir mere miljø 

• Erfaringsudveksling i mellem 

• Hjemmeside og app samt andre sociale 
medier skal gøres meget mere 
brugervenlige . 
Det skal være nemt logge ind, søge og finde 
rundt 

• Synes at Jæger appen nu er rigtigt god og 
tidsvarende med GPS lokaliteter som er en 
kæmpe hjælp med alle de forskellige 
jagttider på de forskellige vildt arter. 
Synes klart at det har taget overhånd på 
den måde de bestemmes og i mange 
tilfælde giver det ingen mening kun besvær 

• Magasin: Mindre lurblæsning - flere 
jagthistorier 

• Bladet Jæger burde afvikles og spare 
miljøet for unødig tryksværte og fældede 
træer.  Det er jo det vi også arbejder på 
ikke?  
Brug appen og udsend nyhedsbrev via mail. 

• er ikke tilmedt app 

• Ingen forslag 

• Mere jagt, mindre reklamer 

• Nej 

• Facebook er god men DJ bør være mere 
kontant i hvilke kommentarer man tillader 
og slette dem der ikke er inden for det man 
skal/vil akseptere. 

• Drop alle reklammer 

• magasinet jæger er en kedelig omgang med 
ikke relevante annoncer, kig til sverige jeg 
holder flere udenlanske medlemsblade, 
heriblandt det svenske der kunne i lære en 
del. bedre historier og annoncer. 

• Mere aktiv dialog. Men det gælder jo også 
lokalforeningen, der synes noget usynlig og 
det er måske afstanden fra medlemmet til 
de udmeldinger eller mangel på samme der 
ligger til grund for utilfredsheden mht den 
aktivitet som DLS synes at drive pt. 

• Jeg kan ikke få APPen til at virke og har 
kontaktet DF som desværre ikke kunne 
hjælpe mig. Hun sagde at hvis det ikke 
virker nu så kunne hun ikke hører 
mere!!!!!! 
Ubrugeligt 

• Nej 

• Få app’en opdateret til alt nyt fra de 
enkelte kredse bliver målrettet os i det 
område! Mere lokalt nyt, og nyheder fra 
alle foreningerne? 
Alt hvad der kan simplificeret, skal der 
gøres det ved! Hvorfor virker feks. registret 
for indberettet vildt ikke i appen? Hvorfor 
kommer der ik’ en besked ud til alle om, nu 
er absolut sidste chance for feks. 
indberetning af vildt. Har en ven der har 
fået 4.000,-kr. for ikke at ha’ gået på jagt i 
et år og dermed ikke indeberettet noget? 
Det er da en syg pengemaskine, som 
Danmarks Jægerforbund burde ha’ fået 
stoppet.. 

• Færre reklamer, madopskrifter og 
udlandsjagt.  
Mere dansk jagt, såsom historier, billeder, 
metoder m.m 

• Medlemsbladet skal hurtigst muligt ophøre 
med at udkomme! Det er et enormt spild, 
at samle oplysninger fra alle landets 
lokalforeninger i ét blad. Oplysningerne fra 
min lokale forening er often enten lige ved 
eller allerede forældede, når jeg får 
bladet. M.a.o. 99 % af teksten i bladet er 
irrelevant. Jeg vil bare vide, hvad der 
foregår i min lokale forening - i ordentlig 
tid. Og det er SOME eller mail-nyhedsbreve 
meget bedre til. 

• Ikke på. 

• Stop det trykte Jæger blad, og sæt 
kontingentet ned. 

• Evt en søgemulighed for at se jagtbart vildt 
i et givet område (GPS baseret) på et 
vilkårligt tidspunkt. 
"hvad må jeg skyde om tre uger når jeg skal 
på jagt et sted jeg ikke kender" 

• For mange reklamer i bladet 

• Efter 25 års medlemsskab savner jeg i den 
grad journalistisk udvikling af Magasinet 
Jæger. 
Jeg kunne lige så godt læse sidste års 
udgaver. 

• ja lige dur den ikke 

• Lad være med at blive frustreret over de 
rædselsfulde mennesker, som sviner DJ til 
på Facebook. 

• Flere artikler der henvender sig til 
fritidsjægeren der ikke har stor godsjagt 

• Er tilfreds med bladet selvom det ikke er 
alt jeg har stor interesse i 
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• Det skal vise jægerne på hensigtsmæssig 
måder, være inspirerende og fagligt også 
må det gerne være sjovt også. 
App'en måtte gerne kunne vise forskellige 
kontaktperson ift foreninger kreds osv. 
 
Jeg gad godt og udvikling en DJ'Go app lidt 
ala pokemon go men med vores vildt arter i 
DK som kunne spilles og leges med men 
også bruges som læring og undervisning. 

• Ikke lige på stående fod 

• Appen så to på samme mailadresse kan 
hente den 

• Køb og salg skal tilbage. Særligt nu hvor 
DBA ikke optager annoncer med våben 

• Ikke lige nu syntes den virker rigtig godt og 
et rart stykke værktøj man altid har ved 
lommen 

• Jeg synes simpelthen det fuldstændig hul i 
hovedet, at man er tvunget til at modtage 
“jæger”. Jeg synes selv det er utrolig 
kedeligt læsestof, og helt ved siden af, når 
DJ slår om sig med sloganet “mere jagt i 
DK”, og så langt hovedparten af bladet 
handler om jagt i udlandet.  
 
Har hørt fra mange, at de mener 
kontingentet er for højt i DJ, og kunne man 
lave det som en valgfri ordning med bladet, 
så tror jeg man kunne hente flere 
medlemmer. 

• Gør mere ud af markedspladsen. Vi har 
snart ikke et sted vi kan sælge våben og 
udstyr imellem jægere så det ville være 
logisk at arbejde hårdt for at give de 
danske jægere den mulighed. 

• nej 

• Foreningsmeddelelser på DJ´s hjemmeside 
halter stadig, og der er fortsat problemer 
med at få det med i Jæger... Kom nu ind i 
kampen, det er at pisse på de frivilliges 
arbejde, at det ikke bare virker! 

• modernisering og effektivisering 

• Med forventning hentes det nye jæger i 
postkassen og man tænker herligt med 
mange siders godt læsestof, men desværre 
går det som det plejer med mange siders 
uinteressant og urelevant læsestof. 

• Nej, er skeptisk over for for meget 
digitalisering 

• Daglige opdateringer også om det der ikke 
lykkedes. 

Fortæl mere om de udfordringer vi står 
over for. 

• jæger appen,s sol op/ned tider passer 
sjældent i forhold til alle vejr app,s vilket 
jo betyder man kan risikere at bryde loven 
hvis man går efter det så det skal helt 
sikkert ændres 

• Mere lokal stof på Fb/ hjemmeside 

• samlet opdatering om jagttider 

• Jægeren, digital. 
Udvikling af appen 

• Jæger rundsendes pr. Mail 

• ingenting 

• Korrekte jagtider i jægerappen, agerhøne 
midtjylland 

• Mere overskueligt  
 
Hjemmesiden kører dårligt 

• Nej, syntes det fungere fint 

• Portrætter af folks håndværk 

• Jeg synes, der gøres for lidt ud af og for 
"den lille jæger" og for meget for eliten og 
fantastiske jagtrejser og oplevelser. Brug 
noget mere krudt og indflydelse på at få 
landbruget presset til at gøre mere for 
vildtet. 

• Lav DJ web tv på medlems nettet  under 
login. jagt news - invt - reportage -
portrætter af jægere - besøg hos jægere 
med store trofæ samlinger - reportager fra 
jagter i dk  og udland med jeres 
fremragende journalister som tovholder. vil 
nyde Max  steinar som studio vært en til to 
gange om ugen på DJ web tv a 10-15 min 
varighed - det skulle kunne række til 3-4 
indslag pr gang 

• De kunne godt være mere brugervenlige og 
mindre rodede 

• Flere historier fra den almindelige dansker 
og ikke de store gods jagter de har ikke den 
rigtige ånd syntes jeg 

• Jæger, app´en og de sociale medier er 
super relevant med høj faglighed. Det er 
der også på hjemmesiden, problemet er, at 
der er alt for meget information og det er 
svært at finde lige det rigtige sted på det 
man ønsker at finde det rigtige link. Der 
kan bruges meget tid med at finde det man 
ønsker info omkring. Tit hænder det, at jeg 
ringer til hovednummeret og får den 
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medarbejder i røret der arbejder med 
området. Så er det hurtigere at få den 
korrekte info, end at man kan bruge en 
formiddag på at søge på hjemmesiden og 
ofte hænder det at man opgiver eller 
vender tilbage og prøver hjemmesiden 

• Gør noget mere for at vi kan give vores 
mening til kende med jeres politiske 
arbejde, opret spørgeskemaer på appen 
omkring det politiske arbejde feks 

• Jeg tror med fordel jæger kan løftes på en 
række basale områder; 
Retsstavning/stavekontrol af artikler. Mere 
informative overskrifter (Alt for ofte aner 
jeg ikke hvad en linje i 
indholdsfortegnelsen dækker over). En 
mere saglig/mindre anekdoktisk 
presentation i tests, anmeldelser, o.lign. 

• Arbejd med brugervenlighed - lad nogle 
teste inden i går live med ting, og 
simplificer gerne en anelse :-) 

• Det er svært at logge på app. 
Det kunne være fedt hvis man kunne. 

• ved godt at udvikling af sociale medie er 
meget populære, men hvad bliver der ikke 
brugt af resurser til disse. som går fra det 
faglige arbejde med natur, det er i hvert 
fald mine bange anelser. mange ting at 
holde styr på blad, hjemmeside, facebook, 
bare fordi det er smart eller hvad  
jeg tror at mange er glade for den appen 
der er fremme men bruger den ikke selv 
denne, synes den er overflødig 

• DJ's hjemmeside er det værste jeg længe 
har oplevet. Forleden dag skulle jeg 
bestille nogle orange sikkerheds caps. Det 
tog mig 15 min at finde ud af hvor jeg 
kunne bestille dem. 
Den hjemmeside er en katastrofe 

• Jæger: Jeg er stadig træt af at eksempelvis 
at en artikel der er på fire sider, er de to af 
siderne billeder. 
 Billeder fylder ALT for meget i Jæger. 

• Jeg er helt tilfreds. 

• forbedr, brug, brug, brug, og benyt FB så 
meget i kan, og ikke alt det selvfede stof, 
brug medlemmerne........ 

• Kunne være rart at kunne se jagttiderne 
GPS-baserede på andre datoer end den 
aktuelle dato så man fx ved at jagten på 
dåvildt starter om en uge etc. 

• Være mere synlig. 
Træk flere Likes ind og nyhederne kommer 
længere ud til de forskellige personer som 
kunne have interesse i jagt og natur 

• nej jeg syntes det ok 

• Jeg synes, at i skal være bedre til at bruge 
Instagram og måske også Twitter. Er også 
medlem af Danmarks Sportsfiskerforbund 
og de er meget bedre til at bruge 
Instagram. Det tror jeg, at i med fordel 
kunne lade jer inspirere af. 

• Saglighed 

• Jagtider i app Jæger er meget dårlig 

• Alt for få opdateringer 

• Lidt fornyelse af Jæger 

• Jæger  magasinet er fint.  
Hjemmesiden er noget gammel.  
App’en skal forbedres med søge funktion. 

• Nej 

• Ikke lige nu 

• Mere aktiv opfølgning på aktuelle emner fra 
dagspressen og på medlems kommentarer 

• Forsæt med at dele artikler om den 
politiske indsats som forbundet gør. Og gør 
fortsat opmærksom når DJ kaster sig over 
en sag der opstår, fx som med forhøjelsen 
af jagttegnsagiften. Hvis at DJ er vores 
vagthund. 

• Bør være muligt at vælge magasinet fra. 

• Nej 

• Jeg finder, at der er mange klik på vores 
hjemmeside før jeg finder frem til det, jeg 
gerne vil undersøge. 
Derudover så finder jeg ikke søgefunktionen 
særlig god. 
Når jeg søger medlemslisten, så går der 
lang tid før listen kommer op, og når jeg 
ønsker at lave en anden aldersfordeling, så 
kan jeg faktisk ikke se, at siden står og 
arbejder, og kommer derfor til at trykke 
flere gange. 

• Ingen foreslag. 

• Hjemmesiden trænger voldsomt til et løft. 
Den er pt. uoverskuelig og langt fra 
intuitiv. Samme melding fås af alle jeg 
taler med. 

• Få styr på hjemmesidens 
struktur/opbygning. Der er rigtig megen 
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god info, men det er håbløst at finde noget 
som helst. 

• Se konkurrende jagtblade og lær af dem 

• Ingen forslag 

• Nej. Jeg læser kun bladet 

• Flere relevante / praktiske test.  
Mere stof fra kredsene.  
Mere aktuelt stof (bladet er for lang tid 
undervejs)  
Måske et mindre blad (sidemæssigt) og så 
udkomme hver 14. dag.  
Nogle flere "portrætter" af ildsjæle eller 
kendte jægere eller besøg på nogle af de 
mange skydebaner i DK og en lille 
beskrivelse af dem. Så man ved hvor de 
ligger (riffel / flugtskydning) 

• Vær opmærksom på teknologien - husk at 
få alle med 
(fortsat mange der ikke er på medier) 

• Markedspladsen på app'en fungerer ikke 
specielt godt. Søgefunktioner, kategorier, 
etc. 

• Hold fast i udviklingen af magasinet Jæger 

• DJ udnytter slet ikke de sociale medier 
godt nok. Som almindelige jægere er vi 
ofte dem der skal forsvare jægerstanden 
mod den følelsesbaserede argumentation 
mod det at gå på jagt. Hvadenten det er 
veganere/ vegetarer, DOF eller 
speltmødre, så er det en ensom kamp når 
DJ fører en form for neutralitetspolitik og 
lader modstanderne af jagt udspy 
uimodsagte beskyldninger. 

• Syntes at DJ Skal skal være mere agresive 
overfor politikker og deres beslutninger der 
i tænkes osse i EU regi. 

• App:  
Billede af vildtet under arksleksikonet, 
uden at man behøver at klikke på linket. 
Derudover ville det være fedt, hvis der var 
silhuetter af de forskellige andefugle, så 
man kan træne sig I, at blive bedre til at 
vurdere hvilken and der kommer flyvende i 
skumringen. Dette kunne måske mindske 
skydningen af forkerte fugle? 

• Går ud fra der er kompetente folk til det 

• Ja, det vil være fint at få jægerbladet 
digitalt. Så sparer man lidt på papiret. 

• Nej, der er det jeg har brug for. 

• Jeg er tilfreds 

• Magasinet Jæger og hjemmesiden opfylder 
til fulde min behov. 
Appen kan jeg ikke bruge, da jeg har en 
Windows Phone (nej, den er ikke død 
endnu), og Facebook m.v. er jeg ikke på 
primært a.h.t. sikkerhedsgodkendelse. 

• Brug Facebook eller app til information fra 
kredsene 

• Jeg synes DJ skal være mere proaktiv på de 
sociale medier. Mange meninger dannes 
indad på de sociale medier. Der synes jeg 
ikke DJ er tydelige nok.  
 
I vores forening har vi haft rigtig stor 
fremgang med brugen af de sociale medier. 
Hovedsagligt unge mennesker vi tiltrækker. 
På 3 år er medlemstallet steget med 70 %. 
Hovedsagligt medlemmer i 20-50 års 
alderen.  
 
Der mener jeg at DJ har en opgave med at 
fortælle de gode historier så det ikke kun 
er de oftest negative historier på facebook. 
Måske et kursus til bestyrelser omkring god 
brug af sociale medier. Jeg ved det også 
indgår i lederuddannelsen, men måske et 
særskilt også kunne være noget man skulle 
overveje. 

• DJ skal stå skarpere. i deres politiske 
holdninger og som organisation. dét 
igennem disse medier. 

• Synes det var ok hvis bladet kun kom hver 
anden måned 

• modernisering af indholdet - kend de nye 
jægertyper, husk vi er mange kvinder 

• Masser, men ikke lige på stående fod 

• Gør bladet frivillig og sæt prisen for 
medlemskab ned, hvis man fravælger det 

• Fornyelse. Mere ud til jægerne. 
Mere orientering om hvad der foregår i 
bestyrelsen og i Kalø. 
Det virker som om der ikke er KONTAKT til 
den almindelige Jæger 
Der er en sSTOR afstand til Ledelsen i 
Jægerforbundet. 
I skal være mere folkelige og "Jordnære" 
samt mere oplysende om hvad der sker.  
Det er jo os jægere der betaler jeres løn og 
vi syntes ikke vi får noget for pengene.   
Der er for langt fra "Toppen" til 
medlemmerne 

• Nej 
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• Mere fokus på natur/biologi end på 
jagtudbytte. For megen fokus på trofæjagt. 
Det er en nydelse at høste af naturen og 
servere mad af egen avl. 

• Et billigere abonnement, hvor bladet er 
digitalt 

• Aktiviteter i ens kreds er på app 

• I skal lave teksten større i bladet også i 
tilæget da dette er slå smot valg at 
bukstaver så man har svært ved at læse det 
så nu har jeg sagt det flere gange  
Få det nu fikset 

• Nogle ting skal huskes at opdateres, eks 
spørgsmål i jægerforbundets trænings app 
til jagttegn 

• Ja, fokuser på via de sociale medier at 
ramme den brede befolkning med de 
mange gode historier der er om jagt, 
vildtkødets fortrinligheder, hvor stor en 
indsats jægerne gør for naturen osv. Med 
andre ord, vær opmærksom på at opdel 
indholdet der sendes ud på de sociale 
medier til andre målgrupper end kun 
jægere. Tænk i at send info ud til 
landmænd om hvordan de kan medvirke til 
at skabe en rigere jagt / natur, til her og 
fru Jensen om hvor stor en naturindsats 
jægere skaber (lad os indtage rollen som 
dem der ikke bare taler om at gøre en 
forskel, men faktisk gør en forskel) osv.  
Dertil  bør vi kunne matche DN, DOF osv. 
på ekspertudsagn. Ofte ringer medierne til 
DN, hvor de taler med en "biolog". Der er 
meget at vinde ved at medierne ringer til 
DN  og taler med eksempelvis "en biolog", 
"en hunde adfærdsekspert", "en slå brak 
ekspert", "en plant skov ekspert", "en grav 
en sø ekspert" osv. 

• Det kunne være rigtig dejlig hvis I kunne 
hjælpe med at vores jagttegn og 
våbentilladelse blev elektronisk. 

• Flere tilbud, og flere gadget 

• Mangler lidt flokale jagt historier i jæger 

• MERE JAGT OPLIVELSER FRA JAGER 

• Jægermagasiner er for meget glimmer, for 
gammeldags  og er overhoved ikke i tråd 
med en grøn organisation. Skær ned på 
antallet af sider i magasinet og koncentrer 
om DJ kerneydelse og gør det på 
miljøvenlig genbrugspapir, som ikke 
belaster klimaet  (Dette burde også være et 
krav til annoncører i magasinet til deres 
produkter) 

Når magasinet er skåret til, så skær 
kontingentprisen ned til det halve. Er det 
ikke nok så reducer antallet af numre og 
brug nyhedsbreve mere aktivt. Kontingent 
prisen står ikke mål med effekten fra DJ og 
mit behov til DJ. 

• Nej det har jeg ikke 

• Ingen 

• Vil gerne slippe for bladet fysisk og betale 
det mindre i kontingent. Læse bladet 
online i stedet. Tænker også miljø med 
hensyn til trykning af blad. 

• Flere informationer og tilbud kun til 
medlemmer. 

• Jeg mener at det burde være en mulighed 
at vælge at modtage Jæger som PDF, for at 
spare både penge og miljø på den konto. 

• FB siden er alt for anonym og er ikke linket 
korrekt til Instagram - der burde være 
mange flere tråde om jagt og politik og 
annoncer fra kunder - barnemad for en 
SOME uddannet. Det er der 
repræsentantskabet kan nå ud til den 
almindelige jæger. 

• Det er et kæmpe selvmål at udsende et 
svensk postordre Web bestilling katalog det 
er da at pisse på alle danske annoncører 
der ligge kæmpe beløb på annoncer 

• Har ingen forslag 

• Adskil annoncer fra redaktionel stof.  
Annoncer er jo en nødvendighed for 
økonomien som jeg forstår det  
Men synes at de bør henvises til bagerst i 
bladet eller ligge som et tillæg 

• lokale jagttider under kredsmeddelelser 

• Nej 

• Mange flere relevante test af udstyr. Og 
meget gerne med lidt mere bid i. 

• Mere opdatering på jagthorn 

• Hfar ingen på nuværende tidspunkt 

• Jeg synes i skal videreudvikle køb og salg i 
appen. 

• Jagt skulle også være for fattigerøve.... 
men alt hvad jagt er.... er pisse dyrt... 
Har intet råd fra noget i de blade.... 
Så billigere våben udstyr kunne være fedt 
at se/ læse om 

• Ved ikke 
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• Gerne en afstandsmåler i appen 

• Kunne tænke mig et kursus i betjening af 
relevante elektroniske medier, vildt 
camera, nat kikkert,  osv 

• Tænker at det kunne være en betragtelig 
besparelse, på sigt, at udfase det fysiske 
medlemsblad. Det ville også give andre 
interesseorganisationer væsentligt mindre 
indsigt. 

• Lyt til de unge :-) 

• vedr app bruger jeg Wehunt. har ellers ikke 
nogle forslag. 

• Det kunne være fedt at fravælge Jæger-
bladet til gengæld for rabat i kontingent. 
Det er virkelig hverken særlig velskrevet 
eller interessant for os, der ikke svømmer i 
friværdi. Det eneste i bladet, der et par 
gange om året har noget spændende at 
byde på er enkelte guldklumper i 
lokalstoffet og de undtagelsesvise indslag 
om jagtens historie i DK. 
 
I kunne nedlægge bladet og i stedet 
producere færre, men bedre, digitale 
artikler med løbende opdaterede 
lokalsektioner til hjemmesiden. Taget jeres 
medlemsgrundlags snitalder i betragtning 
kommer det dog nok ikke til at ske.  
 
Jeg vil dog godt sige, at læserbrevene 
næsten altid boner ud med ufrivillig 
underholdning i form af mudderkastning og 
koleriske indlæg fra de gamle mænd, der 
sidder tungt på de gode jagter og ved 
hvordan verden skal hænge sammen. 

• Mere vildtforvaltning 

• Gør det frivilligt om man ønsker at 
modtage Jæger blandet i papirform. 

• Send en mail med links til medlemmer 

• Ikke umiddelbart 

• Medlemsbladet gøres rent digitalt.  
 
Segmenterede nyheder i appen baseret på 
de lokale kredse for at sikre optimal 
relevans for brugeren. Og Gerne flere 
nyheder. 

• Nej 

• Åben kommunikation over FB. 
Forklar folk det vanskelige i den politiske 
debat 

• Direkte vildtindberetning i APP baseret på 
GPS koordinater 

• Meget gerne mere udvikling af appen. Synes 
det er lidt piratland at finde et godt 
jagtområde eller konsortie. Jeg synes at DJ 
skal overveje om de kan tilbyde er Forum 
for deres medlemmer med jagtudlejning 
hvor I er et kvalitetsstempel, f.eks ved en 
certificeringsproces, så de useriøse bliver 
sorteret fra.  Eksempelvis en form for 
trustpilot bedømmelse eller kriterier man 
kan vælge ud fra. Jeg har været heldig 
igennem lokalt netværk (ikke 
jagtforeningen) at komme med i et godt 
konsortie, men første gang brændte jeg 
fingrene på privat udlejning.  
Og gerne flere læringsvideoer og andre 
hjælpemidler. F.eks en digital vildttæller 
så man kan holde egen statistik på sete dyr, 
antal, type, hvor (Zone) og hvornår på sit 
jagtområde. Så kan man sammenligne år 
efter år eller bruge det til statistik i ens 
konsortie. Ting i appen der er fedt at kunne 
bruge før, under og efter jagten. Det vil 
helt klart fastholde mig og sikkert også 
andre til at fortsat være medlem. 

• Jægerappen: Vil gerne rose jer for de GPS-
baserede jagtider. Vil det være teknisk 
muligt at udvide med (via mobil-kameraet) 
en automatisk identifikation af fod og/eller 
fald ? Der findes jo allerede en del apps der 
kan genkende svampe og andet 

• Magasinet Jæger er virkeligt godt - på 
papir. Appen giver ikke nær det samme 
indbydende og lækre indtryk. Den får man 
ikke samme lyst til at læse. 

• Ja og de er blevet indkorporeret 

• Jeg er 35 år og må nærmest være oplagt i 
målgruppen. Men jeg anede ikke den 
eksisterende. 

• Et bedre søgning af skydebaner med 
opdaterede åbningstider!!! 

• Hjemmesiden skal forenkles 

• App skal opdateres 

• Syntes at der i app, godt kunne være en 
afstandsmåler. 

• Jeg vidste slet ikke der fandtes en 
fungerende app. 
Så måske lidt mere synlighed på det 
område.  
 
Jeg syntes bladet Jæger er blevet kedelig. 
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• nej 

• Indsæt en fagrelevant krydsord i Jæger. 

• Syntes der skal være flere saglige artikler i 
jagtbladet om test af udstyr, har 
fornemmelsen at der laves artikler på grund 
af udleveret udstyr der ikke er det nyeste 
på market.. eks med jagt kameraerne, der 
har spomise ikke mindre end 2 nyerere 
kameraer med bedre egenskaber end den 
testede i jeres artikel. 

• Nej, jeg synes det er ok på nuværende 

• Forsæt som begyndt 

• Indtaste vildtudbytte 

• Ikke pt! 

• Vi er 2 medlemmer i husstanden og får 2 
blade tilsendt hver gang. Kunne man lave 
husstandsmedlemsskab og spare regnskoven 

• Mere lokalt forankret 

• drop alle de irriterende annoncer 

• Færre opslag om jagtrejser og flere 
annoncer om den lille jæger. Det er til at 
brække sig over at se de skydeliderlige 
velhavende idioter der rejser til FEKS. 
Afrika for at nedlægge et opdrættet stykke 
vildt 

• Mere viden til det enkle medlem. 
Støre mulighed og nemmer muligheder for 
det enkelte person at få viden om de enkle 
ting der sker på alle områder. 
 
Ved brug af spøger skema som fx. som 
dette bør svare muligheder være støre så 
det ikke så general og mulighed for 
opsamling på evt tlf samtaler eller samtaler 
over nettet for de medlemmer der ønsker 
at udsvsr og stille spørsmål 

• Vær mere op på beated. Udgangspunktet 
behøver ikke at være jagt, men oplevelser 
hvor jagten bare er en bemærkning, hvis 
man gerne vil fange, "ikke jæger" for enten 
at bibeholde danskernes tilslutning til jagt i 
danmark. Vær meningsdannere!! DJ er ikke 
synlige i de danske medier, som DN eller 
DOF, hvorfor ikke? Jeg tror man er bange 
for at støde nogle. Ikke sagt at man skal 
være ekstrem. 

• Især på IG/FB, der findes et hav af danske 
instagrammere i burde kontakte, få et 
kursus af, eller decideret indgå et 
samarbejde med. Dette om at sprede 
budskabet at i DJ er det jæger der hjælper 

jæger. 
SoMe-delen halter. 
Personligt er jeg træt af en splittet gruppe 
jægere i Danmark. 

• jeres hjemmeside og mail når der kommer 
nyheder. 
 
Er faktisk ret godt :) 

• Fokus på en god app med fokus på praktisk 
jagt, som fx jagttider, mv. 

• DJ's app er meget lidt bruger venlig - hent 
inspiration fra andre jagt apps og spørg 
brugerne !!! 

• jeg kunne tænke mære oplysninger om 
lyddæmper når man tager til udlandet. 

• Det skal være sjovt og let spiseligt. 
Gode billeder ikke for meget politik. 

• Gør jæger til online - med film etc. Flere 
online kurser 

• kom ud på de sociale medier og del jeres 
viden og nye tiltag ! vis dem et andsigt ud 
af til og ikke kun være politiske korrekte ! 
vis at DJ også har en sjæl og et mål ! vi 
lever i 2020 og jagten er ikke kun i naturen 
men også på sociale medier 

• App skal være opdateret med nye 
jagttider, så snart de er lovmæssig 
vedtaget. 
DJ burde sende generel information på 
sociale medier, når der sker ændring af 
lokale jagttider og nationale jagttider, så 
snart lov er vedtaget.  
App skal altid virke. 

• Appen falder ud når jeg er på 
markedspladsen. 

• Det kunne være fedt når man går ind under 
jagttider og man får oplyst et dyr, at der 
samtidigt kunne være vildtkendingsbilleder 
på selvsamme dyr, lige pt er de to 
forskellige steder på appen, men det kunne 
være fedt at de i hvert fald var 
tilgængelige under jagttider 

• Gør det mere overskueligt 

• App'en har overordnet set noget rigtig godt 
indhold, men den tekniske udførsel lader 
meget tilbage at ønske. Lav enten en 
virkelig fed Progressive Web App (det 
kommer også brugere af websitet til gode) 
og drop ideen om native apps eller gå all in 
og lav nogle ordentlige native apps.  
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Det fungerer super godt med videoer - lav 
gerne flere af dem! 

• Hjemmesiden er komplet umulig at finde 
rundt på og søge i! 

• En lukket Facebook-gruppe for DJ-
medlemmer 
Et JÆGER, som behandler flere emner, som 
interesserer mere almindelige jægere. Lidt 
flere how-to-do artikler og vildtplantning, 
våben etc. 
En hjemmeside som er hurtigere til at 
komme med nyhederne - og som bringer 
nyheder mere bredt 

• Jeg synes faktisk, den fungerer fint 

• Artikler i Jæger må meget gerne være 
mere dybtgående. Eksempelvis vis man 
sammenligner ammunition er det vigtigt at 
så mange af de større fabrikater der er på 
markedet er med. 
Mere advokering for anvendelse af blyfri 
ammunition (vi er ved at være der på 
haglsiden her handler det mere om 
plastproblemerne) men mere om fordele, 
ulemper men især risici med blypartikler i 
vildt som er føde for både mennesker og 
dyr 

• Jeg må hellere tjekke jeres app 

• Luk FACEBOOK, da det ikke er en åben 
platform 

• Jeg ville ønske man kunne slippe for 
annoncerne. (Jeg hader reklamer uanset 
hvor de findes) 
jeg ville ønske man var tydeligere i 
oplysning om ny lovgivning, hvad der 
gælder og hvornår det træder/trådte i 
kraft. 

• App: 
Få styr på oversigten. Hvorfor ligger 
jagttider og gps jagttider langt fra 
hinanden.  
Hvorfor er nyheder så langt nede, jeg skal 
bladre for at komme ned til nyheder, det 
burde være øverst.  
 
Hjemmesiden er rodet. Det er svært at 
finde ting.  
Søger man på noget kan man finde masser 
af artikler der står med muligvis forældet 
og ikke finde noget nutidigt.  
Det er svært at finde kontakt personer.  
 
Sig noget mere om hvad i arbejder med 
politisk for at bevare jagten, både 
nationalt og i EU. MEN gør det kort og ikke 

mindst forståeligt, så kan i altid linke til 
det fulde indslag, men lad folk vide hvad 
deres penge går til 

• Ikke umiddelbart. 

• Få app til at virke med login....  
få meget mere ordentlig opdatering på FB 

• Nej det må nuværende og kommende 
jæger stå for, jeg vil tro, at deres behov er 
langt mere end min. 

• Er glad for app'en, men syntes den crasher 
tit. Kan i gøre den mere stabil? 

• Hvis i læser mine svar vil i finde svar 

• Alt efter opvejning af omkostninger direkte 
forbundet med  den trykte udgave kontra 
digital og evt. tab af  annonceindtægter, 
der direkte kan tillægges den trykte 
udgave, mener jeg, at man bør overveje at 
nedlægge Jæger i papirformat. 

• Vigtig der kun er adgang for medlemmer 

• Kunde godt tænke der blev brugt mere 
plads til kreds og lokalforening, fremfor 
bruge en masse plads på aktiviteter med 
overskredet udløbs dato. Det er ikke godt 
nok. 

• Gerne lidt mere aktiv dialog på facebook 
fra forbundets side - i hvert fald, når tonen 
er sober og positiv. 

• Vi kunne godt bruge en app, som samler/ 
indrapporter alle de mange timer og penge 
DJ-medlemmer bruger på 
reguleringsarbejde af fx rovvildt, råger og 
duer mm. så kan andre fx kommunen og 
andre grønne organisationer se, hvor meget 
jægerne gør for kommunen og naturen. 

• Afskaf den fysiske version og Jæger og gå 
100% digitalt.  
Det giver mulighed for bedre dynamik. 

• Få de aktive ildsjæle tilbage. 
Vi er for mange der nedgør DJ, så bliver det 
hyggeligt at komme i jagtforeningen. 
Princip: mener jeg at vi jægere skal holde 
sammen og være medlem af DJ. Det vil 
fremme jagtsagen. 

• Jeg får ikke altid læst/fulgt op på nyheder 
via DJ's medier. 

• Der må gerne være mere dybde i (nogle 
flere) artiker(ne) i Jæger. Ofte føler jeg 
lidt de slutter overfladisk. 

• Skal være nemmere at se fra hvad kl. man 
må skyde fra, hvis der er tidsbestemmelser 
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på de forskellige arter. And. Gås. Krondyr. 
Er det er time for eller 1,5 time. 
Tidsbestemmelser uden jagtbart vildt.  
 
Krone kalv 1/9 til 31/1 En time før sol 
opgang og en time efter sol nedgang. 

• Jeg syntes man kommer meget godt rundt 

• De er endelig rigtig fine som de er. Der er 
generelt en fin udvikling med alt der er 
relevant. 

• I burde servicere de små jagtforeninger 
med en hjemmeside, eller en fælles kreds 
side som kan benyttes af foreningerne 

• Man bør gøre lokalforeningerne synlige 

• App skal i havde til at virker bedre lige pt 
kan man ikke Ændre dato og nogle gang når 
du er på app så lukker den bare ned 

• Jæger behøver ikke indeholde så mange 
sider..... 

• Måske så appen kunne lokalisere ens 
position og vise lokale fredningstider hvor 
man jager. 
Evt. Så man kunne slå en lyd til ved 
solnedgang. 
Bedre mulighed for at føre jagtjournal via 
appen 

• Ikke lige nu 

• Der skal være flere on-line kurser (on-
demand) 
hvorfor udnytter I ikke de værktøjer der 
ligger Streaming og video? 
 
Der mangler fornyelse 

• Flere test og viden om jagt, gevær osv 

• Som den svenske Jæger APP 

• App'en SKAL kunne bruges til at give liste 
over jagtbare arter og særregler ud fra 
position, og derudover bør 
vildtindberetning også kunne foregå via 
denne! Hvis flere skal benytte App'en kunne 
man også tilføje en lækker jagt-journal 
funktion samt en "KONTAKT SCHWEISS-
HUNDEFØRER"-knap så man havde App'en 
åben ifb. med jagt. 

• Spar trykningen og distribution af bladet, 
brug lidt mere energi på hjemmesiden. 

• Nej 

• Appens funktioner bør være bedre 
integreret i appen. 

• Der måtte meget gerne være noget mere 
spicificeret om tiderne og kravene for 
regulering. 

• Nej 

• Drop bladet. Moderniser digitalt 

• Bliv ved med papir magasinet. Lad ikke alt 
blive digitalt. 

• Generelt mere information med hvad DJ 
kan, og vil gøre for foreninger - et godt 
formidlet materiale vil også blive trukket 
ned over foreningernes medlemmer 
gennem bestyrelsen. 

• Næh 

• En nemmere hjemmeside at arbejde med. 
Den nuværende er svær at finde rundt i. 

• Kan ikke komme på  
Så nem id 

• App Kunne godt have køb og salg inkluderet 

• Mere om våben 

• Luk jæger. 
Fokuser på nettet 

• Viden om naturen.. 
Månedens dyr 
Månedens revir - drift, arter, biodiversitet, 
jagtoplevelser 
Ny forskning 
Bestandsudvikling 

• Jeg er ambivalent ang. Jæger. På den ene 
side finder jeg det nødvendigt at udgive et 
blad, men på den anden side er bladet 
præget af artikler som ikke interesserer 
mig. Jeg synes også bladets indhold og især 
annoncer tegner en udvikling som jeg ikke 
bryder mig om, især det store fokus på dyrt 
jagtudstyr og dyre våben. 

• Synes det fungerer godt, som det er 

• Ordblindeabonnement - at bladet bliver 
tilknyttet Nota, så det kan hentes der 

• Appen skal opdateres. Hvis man forsøger at 
bruge markedplace, sker det ofte at appen 
lukker ned 

• Tænker at den trykte publikation er dyr?  
Kunne godt skippes for min skyld. 

• Ved ikke 

• Jagt, vildt og våben kan anbefales som 
inspiration! 
Ligeledes de tyske jagtmagasiner er 
fantastiske. 
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• Ingen forslag 

• Få gjort mere digitale og udvikle en app 
som man kan bruge praktisk. Der skal være 
en værdi ved at anvende den. 

• Brug heller tiden på nytænkning, 
forvaltningsplaner osv. 

• Den kunne opdateres med en gps styret 
afstandsmåler, f. Eks. Som den der er i 
App'en Jagt. 

• Annonce om jagt i Asian 

• Jeg tænker appen er mere relevant end 
hjemmesiden, især for medlemmer.  
Derfor er det vigtigt at den fungere 100% 

• Flere instruktionsvideoer til jagtensprøver, 
jagttegn mv. samt jagtfaglige emner. De 
sælger rigtig godt når vi hverver nye 
medlemmer 

• Gøres mere brugervenlig og den lokale 
jagtforening skal ligges ind så man kan have 
korspendancer mellem hinanden 

• Ingen lige nu 

• Synes pt. gode. 

• Gode artikler forskellige dele af landet og 
om forskellige jagt former. 
Gode vurderinger af diverse grej. 

• I har nogle gange nogle historier fra 
fortiden og om hvordan man drev jagt før i 
tiden. Jeg slubrede dem i mig, de var 
fantastiske! Den om ham tigerdræberen i 
indien eller hvor det var, som løb over flere 
numre, wauw. Jeg talte dage til næste blad 
kom så jeg kunne læse fortsættelsen. Det 
samme med hvordan man i DK i gamle dage 
skød kronvildt med hagl og ofte ramte med 
50 skud inden dyret forendte, spændende, 
skræmmende og meget oplysende på en og 
samme tid om dansk jagt i fortiden.  og 
hende konkurrenceskytten som blev gift 
med en fra remington? tror jeg, som rejste 
rundt og optrådte med skydefærdigheder, 
også super gode fortællinger. 

• App’en skal have opdateret jagttider så 
snart de træder i kraft! Der er stadig 
jagttid på eks. Taffeland i den GPS 
baserede jagttid .. det gør den til et 
utroværdigt redskab 

• App skal det være meget nemmere at 
indberette vildt 

• Lav evt. et punkt hvor i har alle de kurser 
som i tilbyder 

• har ikke overvejet det 

• Mere tidssvarende og hurtigere tilpasning 
til omgivelserne. 

• Nej synes det køre godt 

• Bladet er for dyrt 

• Sidst jeg kiggede var der en funktion i 
appen, hvor man kunne få listet alle 
jagttiderne et givent sted i landet. Den 
virkede desværre ikke, så hvert år ender 
jeg alligevel i bekendtgørelsen. Jeg ved 
ikke om det virker nu... 

• Jeg synes det er en god ide med en app og 
jeg har også hentet den, men bruger den 
ikke. . Måske er det fordi der var en 
gammel app, som ikke blev opdateret efter 
en bestemt dato?  
Jeg burde bruge app'en - Det vil jeg se på 

• App’en kunne godt bruge en opdatering på 
design og stabilitet 

• Forsæt udviklingen 

• Jeg synes at "jagt tegns træning" skal 
tilbage på spil den er god at træne med og 
var meget gavnfuld da jeg tog jagttegn. og 
den virker ikke når man har betalt og så 
downloader til en ny tlf og skal åbne den 
igen. 
 
Der kunne godt være mere synlighed med 
kurser til medlemmer. det har interesse 
men jeg bare ikke hvor jeg skal finde dem 
henne. 

• På medlemsnettet kunne der godt være 
nogle justeringer. Det er tit at jeg oplever 
mine meddelelser ikke kommer med i 
jæger, selvom jeg ved med sikkerhed at jeg 
har afkrydset! Det er lidt svært at fastholde 
sin motivation som frivillig, hvis det 
arbejde man ligger, ikke bliver taget 
ordentligt seriøst.  
Da der kom nye lokale jagttider på dåvildt, 
gik der en rum tid inden app'en blev 
opdateret. Det er lidt frustrerende at man 
ikke kan stole på app'en. Den blev godt nok 
opdateret inden jagten gik ind, men det 
virker lidt useriøst at denne app ikke bliver 
opdateret øjeblikkeligt.  
Derudover syntes jeg, at det er DJs ansvar 
at promovere, hvilket stort problem 
mårhunden er i den danske natur. Anti-
jægere eller bare flok der ikke har forstand 
på jagt, er meget imod at det søde dyr 
bliver dræbt, hvorfor flere folk har været 
udsat for hærværk på deres fælder, 
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kameraer og baitpladser. Der syntes jeg 
slet ikke at DJ er nok fremme. I sidste 
ende, stopper folk med at lave baitpladser, 
fordi det bliver for dyrt i længden, med nyt 
udstyr. 

• Jeg googler eventuelle spørgsmål.  Det 
virker oftest 

• Ny app. Den app der er nu er skrækkelig og 
føles alene som en web scraping app. Det 
kan en 16 årig gøre bedre. Der burde være 
en bedre app. Der burde integreres online 
træning (eventuelt mod abonnement). Der 
bør vore download af informationer og der 
bør (som i den app i købte og derefter 
nedlagde) være mulighed for at træne sine 
evner i forhold til den teoretiske jagt prøve 
m.m. 

• Min personlige præference hælder mere 
mod uddannelse og statusartikler end 
jagtberetninger og opdatering om udstyr. 

• Lang tid siden jeg har anvendt Jæger 
App'en, men ville gerne have mulighed for 
flere "tests" i vildtkending eller evt. adgang 
til gamle teoriprøver. 
Jeg synes mini-jagtstien er Jæger er rigtig 
sjov og lærende. Gerne mere - og 
interaktiv - af den slags 

• Artiklerne om våben og udenlands jagt 
fylder forholdsvis meget. Jeg vil meget 
hellere læse debatter og jagt i Danmark. 
Gerne diskussioner hvor der er for eller 
imod emner uden forudtaget konklusioner. 
Eks. Arealkrav, fredninger, statsskove, 
afskydspolitikker osv. 

• Nej 

• jeg synes hellere, at DJ skal ændre sit 
ledelses-eiffeltårn, end prøve at gemme sig 
bare mere medie-bling 

• nej 

• Der måtte godt være væsentligt mere 
våben- og teknikstof i bladet 

• Syndes det er svært at gennem skue de 
forsætlige jagt tider på eks kronvildt. 
Det kunne være fedt med et kort, hvor man 
kan klikke på det område men gerne vil 
vide de specifikke jagttider 

• Oplysninger skal ligge i app'en og ikke 
videre sende en til hjemmesiden. 

• Nej ikke rigtigt 

• En side for kvindelige jægere, hvor vi 
kunne mødes 

Flere kvinde jagter og pige/dame skydning 
Mange kvinder kommer ikke fordi de ofte er 
alene 

• Keep it simple.... 

• Holde informationen i appen så den ikke 
skal til at åbne en webside for at vise ex 
almanak 

• Søgefunktionen på hjemmesiden må gerne 
blive bedre. 

• Da min mobil pt er defekt. Kan jeg ikke 
svare vedr. App'en. Bladet Jæger og 
hjemmesiden er jeg tilfreds med. Jruger 
FaceBook meget....men er sjællent på DJ's  
side. 

• nytænkning mindre gammeldags 

• Jeg tror vi har en enorm formidlings opgave 
foran os. Måske kan vi blive bedre til at 
hive en masse gode historier frem og skyde 
dem ud i den brede offentlighed - ligesom 
vi skal være hurtige til at tage afstand fra 
handlinger og personer der kan skade 
jagten. 

• Jeg syntes at det fungerer 

• Fortæl evt. noget mere om rabatter 
omkring skydning og træning. 

• Der har været snak om at lave en 
strandjæger-underafdeling eller 
fokusgruppe. Det tror jeg vil være rigtig 
godt, i forhold til at styrke den politiske 
debat omkring søterritoriet og vores 
tilstedeværelse og berettigelse der. 
Specielt i en tid hvor flere og flere kommer 
på vandet og vi ikke kan forvente at have 
det hele for os selv i vintermånderne. 

• Der er ikke kun et forslag. Der skal tænkes 
helt anderledes, med udgangspunkt i 
medlemmers behov. 
1) Artikler, debat i bladet med afsæt i den 
almindelige danske jægers behov. Langt 
større politisk indflydelse.  
2) Meget mere funktionel Jæger App. "Lån" 
kopier funktioner fra de bedste Apps, så 
man ikke skal tilkøbe 2-3 andre Jæger Apps 
ala WeHunt osv. 
3) Særskilt optryk af arrangementer i de 
enkelte kredse er spild af penge. Internet 
tilgang må være nok. 
4) Medlems- og jæger relevante rabatter i 
lang større udstrækning. 
5) Roadshows med mini-messe som sætter 
fokus på politik, problemstillinger, 
samarbejdsmuligheder og ny teknologi og 
tilbehør. Vildttilberedning. Et stærkt dialog 
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forum med direkte tilgang til den enkelte 
Jæger i Danmark. osv. 

• Jæger : mere om buejagt og hav/strand 
jagt. 
 
Hjemmeside : nej 
 
App : mulighed for at invitere og se jagt 
tilbud fra andre jægere. 

• efter en opdatering virker min app ikke 
længere 

• Mindre udenlands jagt mindre annoncering 
mere revant vedr jagt i danmark 

• Bladet udkommer digitalt 

• Træning til jagttegnselever. Samme 
opgaver som på hjemmesiden med 
spørgsmål at øve på 

• Jæger på hjemmeside    og kontigent  ned 

• Ville være godt om app'en fik samme 
funktioner som den tidligere med 
jagtprøver og spørgsmål så man kan 
vedligeholde sin teori fra jagttegnsprøven. 

• Afstandsmåler i app 

• Jeg synes konceptet er godt, men mangler 
videreudvikling. Jeg er som databevidst 
jæger ikke glad for at dele min GPS med 
tilfældige, som et eksempel. Men det at jeg 
ikke tillader Appens adgang til min GPS 
holder mig fra at bruge appen overhovedet.  
 
Dette synes jeg er en skam da det har 
meget andet jeg egentligt gerne ville bruge 
den til. Bla. læse om jagttider, jæger 
bladet, og se opslag på markedspladsen. 

• Ved ikke. 

• Solopgang og nedgang (App)  
Fugle og dyrkald 

• Gerne flere udenlandske jagtberetninger i 
magasinet, da jeg synes de er 
interesserante at læse 

• Gør jæger til et net tidskrift evt uden 
reklamer 

• I min verden er det magasinet Jæger og 
appen der er interessant. Facebook og 
hjemmeside er ikke relevant. 

• næ kender den ikke - men vil da lige se på 
den 

• Lad det trykte blad være et valg for 
abonnenten, så vi kan vælge om vi vil spare 

papir og transport og nøjes med et digitalt 
blad. Det ville klæde DJ at komme med 
denne mulighed og det koster intet! 

• Lav en platform hvor man eksempelvis kan 
logge ind ligesom på instagram med 
forskellige profiler hvor der er fuld 
gennemsigtighed.  
Platformen skal også kunne bruges til at 
notere nedlagt vildt og det skulle være 
valgfrit om man ville synliggøre 
resultaterne. Det skulle være muligt at 
indsende vildt indberetningen direkte over 
appen. 

• Jeg bruger Facebook...  
Kun hvis der er noget særlig jeg søger 
efter.. så som f.eks jagt tider i et bestemt 
område.. så går jeg på jeres hjemmeside 
eller læser jæger.. 
Kigger gerne tillæg for arrangementer i mit 
område.. 

• Appen er langsom, men har det 
nødvendige. Bruger hverken FB eller 
hjemmesiden 

• Information in english is missing 

• Nej. DJ mangler ikke medier, DJ mangler 
kun direkte valg til alle poster. 

• Jeg anvender en App der hedde "Nem Jagt", 
den er helt fantastisk. 
DJ's app er håbløs. 

• Opslagsværker som er nemme at navigere i 
(hurtige) 

• Synliggør dem mere, opdater oftere. 

• Mere viden om vildtpleje og mere for den 
"lille jæger" med de små arealer. 

• Ingen 

• den halter visuelt 

• Personligt vil det ikke gøre noget, hvis 
magasinet jæger kun udkom en gang i 
kvartalet og pengene i stedet blev brugt til 
kurser eller det politiske arbejde. 

• Send jæger som tryk hver anden gang og 
digitalt hver anden gang. 
Appens indhold er tyndt 
Bruger ikke hjemmeside og sociale medier 

• Jæger app må meget gerne laves med 
færdindikatore og optegning af jagt 
områder såt osv. 

• Jeg har desværre ikke prøvet app eller fb . 
Men vil da undersøge det nu. 
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• Nedlæg magasinet (eller gør det til et 
betalbart tillægsabonnement). 
Al øvrigt information skal kun være at finde 
på hjemmesiden og eventuelt i appen. 

• Evt app med jagttider i de forskellige dele 
af landet som opdateres ugentlig på tlf 

• Drop medlemsbladet og kør rent digital 

• Måske give mulighed for at fravælge 
papirudgaven af Magasinet og i stedet 
modtage elektronisk for at reducere 
forbruget af papir. 

• Nej 

• For mig er app’en vigtigst. 
Måske med vejledning om vildt sygdom, i 
form at foto, og forslag til forholdsregler. 
Er ikke lige klar over om det er med i nu. 

• Opdateringen af appen så funktionerne 
fungerer bedre og især markedspladsen. 

• Kursus man er tilmeldt kunne være godt at 
se i appen 

• Forsæt med appen og de sociale medier + 
bladet 

• Mere buejagt 

• Nej 

• Ikke lige i tankerne 

• Jeg forstår ikke hvorfor man skal være 
logget ind i appen for at se jagttider?! Det 
må da være information som alle gerne 
skulle have let adgang til... 

• Drop facebook og sociale medier. 
Koncentrer jer om jeres kerneopgaver. 

• Mere synlighed på jagtpolitiske emner; ikke 
kun en artikel på egen sider, hvor det kun 
er jægere, der ser dem. Mere progressiv i 
flere medier, der når ud til den brede 
befolkning. Alt for lidt gennemslagskraft og 
"markedsføring" af jægernes synspunkter. 

• Færre historier om gamle dage 

• Øg jeres synlighed! 

• Jeg synes i burde lægge artikler op hvor i 
beskriver jeres politiske arbejde. Der er alt 
for mange jægere der er utilfredse og jeg 
tror det er pga de Facebook krigere der 
spreder propaganda. Med mindre det er 
sandt det de siger? Gå til modkampagne og 
vis os jeres resultater 

• Syntes der er for lidt om vigtigheden ved 
gode jagthunde, samt hunde generelt 

• App'en bør omhandle regulering ang skyde 
tider 

• GPS lokationen i app'en burde omfatte 
lokale jagttider 

• Mindre reklamer i Jæger og mere 
faglitteratur. 

• Gør bladet digitalt. Det har jeg savnet i 
flere år. Må ærlig indrømme at bladet ryger 
direkte i skraldespanden uden at åbne det 
da jeg syntes der er alt for mange reklamer 
i 

• Nedlæg magasinet jæger og tid og 
ressourcer på net baserede medier. 

• Appen kunne være mere tydelig i henhold 
til jagtiderne 

• Kunne godt tænke mig at der var lyd filer 
til jagthornssignaler Guld, sølv og Bronze 
for FB samt evt Parforce var tilgængelige. 

• Jeg er selv en meget flittig bruger af 
flugtskydningsbaner (i Jylland) - men synes 
det er supersvært at finde almindeligt 
gængse informationer om åbningstider, 
adresser, udbyd af skydedicipliner m.m. 
Flere af de links som findes på DJ-
hjemmeside virker fx ikke. Om muligt 
skulle DJ hjælpe foreningerne med at få 
gjort skydebanernes informationer mere 
lettilgængelige for den almindeligt 
besøgende. Fx er https://vamdrupjagt-
flugtskydning.dk/ et godt eksempel på en 
mere informativ hjemmeside for en 
flugtskydningsbane. Jeg tror på at 1) det at 
skabe adgang til mere fyldestgørende 
skydebaneinformationer vil 2) give flere 
besøgende og medlemmer ude i landet. Jeg 
uddyber gerne telefonisk - skriv på mailen 
anført til konkurrencen. 

• Bedre opdeling/overblik. Flere video med 
vidensformidling. 

• Nej 

• Skriv de lokale jagttider i bladet, så man 
ikke skal lede efter dem på nettet. 

• Skydebaneoversigt på hjemmesiden. 

• Så gerne at Jæger kunne indhente flere 
gode rabatter hos Jagtforretningerne 
landet over. 

• Fasthold app. 
Skriv mere om Jagt politik og hvordan man 
påvirker dj holdning. Medlemsundersøgelser 
bør afdække holdning til konkrete 
spørgsmål og guide dj politik. 
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• Appen er super simpel, dog kunne 
indberetningen af vildt udbytte godt være 
mere bruger venlig via appen 

• Ja - gør bladet digitalt og undgå 
ressourceforbruget ved at trykke og fordele 
det. 

• Desværre bliv jeg tit smidt af app’en 

• Hjemmesiden trænger til at blive enkel og 
logisk...den er en katastrofe! 
App er primitiv og svær at søge på.  
Sociale medier (Facebook) er for inaktiv 
...slet ikke synlig nok. 

• Jeg ville gerne læse mere om det politisk 
arbejde. 

• Jeg syntes bladet skal spares væk 

• Jeg syntes ikke det er værd,  at bruge 
penge på fysisk magasin. trods at det er 
flot. 
Pr. Mail er OK 

• Flere artikler om praktisk jagt. 
Flere artikler med etisk og politisk udsyn, 
gerne også europæisk 

• bedre jagtjournal i App 
Flere jagttekniske artikler i jæger 
magasinet 

• Der findes andre app hvor man kan få er 
kort frem over hvor man sidder og sp viser 
den afstands cirkler så man kan bedømme 
afstande fra kort til virkelighed. Meget 
smart og brugbart. 

• Ikke forslag til medierne, men måske 
nærmere forslag til, at de lokale 
jagtforeninger retter henvendelse til 
nyjægere, for at gøre opmærksom på, at 
man kan melde sig ind og hvad man får ud 
af dette. 

• Flere historier fra jægere og mindre 
salgsgas. 
Information om hvad der sker i de 
foskellige kredse kunne nemt ligge i app'en 
i stedet - det er spild af papir. 

• Gennemsigtighed i HVAD DJ egentligt 
arbejder for politisk. 
Der er ingen vision eller mission! - Eller hvis 
der er, så har i godt nok gemt den godt. 

• Ja:-)da jeg blev jæger lovede jeg mig selv 
at alt der blev skudt blev spist ( - ræv / 
mårhund ) elsker at lave mad, har her til 
aften tilberedt frisk skudte ænder med 
hele balladen og familien elskede det. 
I kommer med mange gode opskrifter i 

Jæger, kunne man ikke samle dem sammen 
i Appen så det lå samlet og var nemmer at 
søge på opskrifter 

• Nix luk lortet 

• Nej. 

• Lokale jagt tid 

• Nej jeg syndes det er helt fint 

• Vær mere synlig på de sociale medier. 
Forhold jer til den kritik der fremkommer 
der.  
Gør gerne mere opmærksom på hvad I helt 
konkret gør for jagt i international 
sammenhæng. 

• I app'en jæger, vil det være en god idé at 
lave en skriv om ændring af jagttider,  i 
vores region blev jagttider på dåhjort lavet 
om uden forvarsel, det kunne godt være 
blevet mere synlig gjort 

• Jæger magasinet skal ikke være et reklame 
blad, giv os nogle gode historier og 
beretninger. Samt relevant politisk 
arbejde.. 

• Mere med jagttider og arter evt. popup på 
telefonen eller overførelse af jagttider til 
privatkalender 

• Ingen forslag 

• Det går op for mig, hvor lidt jeg ved om DJ.  
Jeg får ikke læst bladet, og tror at jeg vil 
afmelde det.  
Jeg ville hellere modtage og læse 
nyhedsmails 

• DJ bør være representeret ude i landet 
med folk der har god mulighed for at skabe 
materiale til DJ's social medier så 
medlemmerne føler DJ er nær dem og ikke 
en organisation lang læk... evt få nogle 
unge til har styr på det til at være 
representanter og lad dem sammen med en 
hoved person kordinere opslag og materiale 

• ulvergulering i system 

• “Find en jagtlammarat”  
“Find en mentor” 

• Det skulle være en sted, hvor jægere kunne 
handle våben, ammunition, jagt og udstyr. 

• Det ville være dejligt at kunne slå alt vildt 
op evt via foto m kameraet. 
Og spor-genkendelse via foto 
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• Det ville være fint med videoer på 
facebook, hvor man evt fik lidt fif til 
skydetræning, slagtning af vildt osv. 

• Gerne fysisk blad til de som ønsker det 

• Et sted/forum hvor man kan finde hjælp til 
spørgsmål 

• Er tilfreds som det er 

• Vi er nogle, som ikke har apps og en utrolig 
dyr telefon med netop disse. Hvad med at 
lave tilbud for dem, som har en ganske 
almindelig pensionisttelefon? Det er mit 
forslag, at videreudviklingen selvfølgelig 
gælder begge parter, altså dem uden Apps 
og dem med. 

• Nemmere at finde adgang til informationer 
om ens lokale afdeling, via hjemmesiden. 

• Instagram, og ellers bare mere 
driftssikkerhed i app,en 

• Funktion i app til planlægning og afholdelse 
af jagter. 

• Et billigt medlemsskab for ( ikke jægere) 
der kun blæser jagthorn  

• Hjemmesiden er dårlig - webshoppen er 
elendig! 
Bladet er rigtig god - forsæt med det 
Appen er god men skal udvides til at rumme 
mere! 

• den skal loade hurtigere ;-) 

• synes det er en fin app, nemt at gå til 

• Egentlig ikke 

• Sammen køb af udstyr til jagt  
Hvis man handler en stor mængde af en 
ting kan man opnå store rabatter ... eks 
kunne være formstøbte høreværn osv 

• Lav magasinet om til en online funktion på 
nettet. Hvorfor alt dette papir? 

• Mere fokus på egen hjemmeside end 
Facebook 

• Inkluder venligst buejægerne 

• Ingen 

• Mappe til alle tilladelserne i appen 

• Hjemmesiden er ikke altid opdateret med 
nyeste info. 

• Lignende We-Hunt 

• Opdater appen mht at gemme tilladelser til 
riffel osv. 

• Jeg ønsker mig at vi får medlemsbladet 
digitalt frem for fysisk. 
Havde nogle udfordringer med at 
indrapporterer vildt over appen sidste 
sæson så jeg håber det kører nu. Ellers en 
fin app  

• Ryst posen lidt ift til magasinet. Få friske 
øjne på, og lad jer ikke begrænse af “vi 
plejer jo” 

• Mulighed for af fravælge den fysiske udgave 
af Jæger 

• Nej 

• flere webinaerer! 

• Langt større fokus på mix af teori samt 
relevante praktiske  referencer fra revirer i 
både ind- og udland i eksempelvis 
hjortevildtforvaltning, vildtopdræt- og 
udsætning. 
 
Fokus på alle hjortevildarterne også 
sikavildtet! 

• Nej  

• Nej, er nyjæger og lige begyndt en rejse i 
denne spændende verden. 

• Ikke umiddelbart 

• App’en skal være mere brugervenlig og der 
skal være flere jagtrelevante funktioner 

• Nej 

• stop med Jæger. Send nyhedsmails 
elektronisk og skån miljøet. Der er ingen 
fornuftige mennesker af 2020 der kan bruge 
papir. Med undtagelse naturligvis af 
pampervældet hos DJ som ikke følger med 
tiden. 

• Der måtte gerne ændres lidt på interfacet 
af appen, da jeg personligt synes den kan 
virke lidt for overvældende. 

• Instagram? 

• Jeg synes bare generelt at jægerforbundet 
er helt usynlige, hvad angår debatter eller 
hvad der rør sig. 
Bla. Hjortevildtsforvaltning og forvaltning 
af råvildt.  
Jeg synes ikke at organisation er særlig 
gode til at samle jægerne i Danmark. Vi 
lever i 2020 kom nu ud og vær meget mere 
aktiv på de sociale medier. "hvad synes 
jægerforbundet og hjorteforvaltning på en 
gennemarbejdet og fagligt grundlag, 
hvorfor vi går i en ene eller anden retning. 
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Hvordan kan jægerforbundet være uenige 
med deres hovedbestyrelse?? Kan jo godt 
være at vi har demokrati i jægerforbundet, 
men synes generelt vi må bygge vores 
forvaltning på en bæredygtig måde. Det 
sker jo ikke ved at lytte til flertallet som er 
slide gale gamle jægere der ingen forstand 
har på bestandsudvikling og genetik.. Det 
skal der være jægerforbundet som går ud 
som en aktiv spiller og kommer med nye 
anbefalinger i forhold til forvaltningen.  
Derudover synes jeg at i misser mange er 
de ungejægere på grund af manglende 
muligheder til dem, men også 
markedsføring på de sociale medier.. 

• Jeg deltog med kritiske og konstruktive 
kommentarer i den sidste 
medlemsundersøgelse. Alle kritiske og/eller 
konstruktive kommentarer og forslag var 
udeladt i gengivelsen af 
medlemsundersøgelsens indhold. Det 
virkede som ren censur. Hvorfor skal vi give 
feedback, hvis den ikke bliver gengivet i 
medlemsbladets omtale af medlemmernes 
respons? Det føles fuldstændig nytteløst. 

• Ingen forslag 

• opdateringer om jagttider og grunde til 
valg af flytning af jagttider 

• Hmm, jeg brugte oprindeligt app'en, men 
mener hjemmesiden fungerer bedre, så den 
bruger jeg permanent nu. 

• Det er en væsenlig forringet udgave af dj 
vildt og jagt 

• Jeg tænker at det gøres godt og at skal 
blive bedre til at bruge de forskellige 
medier. 

• jeg ved ikke vad aap er 

• En mere kommunikerende jagt. Side med 
tilbud om jagter og andet relevans 

• Husk Danmark jæger forbund er for den 
lille jæger og ikke for penge maskiner. 
I gamle dage glæde jeg mig til bladet kom. 

• Nej 

• nemmer at gennem skue, let og finde det 
info og personer der står for bestemte ting 

• På appen burde man kunne melde sig 
online til en ekstra jagtforening selv 

• Hold det simpelt, ellers bliver det ikke 
brugt. 
Når man skal tilmelde sig prøver osv. skal 
man først betale og så bestille - kunne man 

ikke lave det lidt mere smart, som man 
kender det fra andre steder - bestil og 
betal på samme tid. Det giver en bedre 
tryghed for brugeren. 

• Det har jeg ikke sat mig ind i. Der opstår 
ofte meget ævl og kævl fra bedrevidende 
kolleger. Det bryder jeg mig ikke om. 

• Ikke rigtigt nej 

• Måske har I allerede følgende funktioner i 
Appen, men hvis ikke, så kunne det være 
rigtig godt, hvis man kunne betale sit 
jagttegn derinde, og hvis man kunne lave 
sin vildtindberetning via Appen. 

• Jeg synes i gør det fint. Bare fortsæt 

• En bedre og mere simpel oversigt over 
jagtbart vildt/datobaseret 

• Gøre appen mere stabil 

• nej det har jeg ikke 

• Nej 

• Medlemsbladet kan henvende sig mere til 
nyere medlemmer. Det kan være alt fra 
hvordan forskellige dyr dyr brækkes og 
parteres, til oplevelsen ved at iagttage dyr 
uden at nedlægge det er stor i sig selv, til 
jagt i Danmark, til hyppigste årsager til 
uheld på jagter og meget mere. 

• Jeg synes at det vil være rigtigt fint, hvis 
der var et bredt udvalg af de teoretiske 
jagtprøve mm.  
I havde vist nogle enkelte prøver lagt op på 
nettet til fri afbenyttelse på et tidspunkt. 
Vi har alle brug for at blive opdateret på de 
forskellige arter. 

• En hjælp til selvmords linje? 

• Ingen umiddelbare. 
Appen er sådan set god nok, men WeHunt 
Appen er bedre for mig. 
Bladet er rigtig godt, det er ikke alt som 
interessere, men bladet skal ramme alle 
jægere, så det er ok. 
Jeg bruger ikke Facebook, Instagram eller 
snapchat - Stoler ikke på deres data. Bruger 
kun LinkedIN og Twitter, og har først ved 
besvarelsen af dette skema opdaget der er 
en twitter konto. Den følges nu 

• Måske lidt færre reklamer, og flere 
beretninger af jægerens egne oplevelser. 

• DJ burde være mere aktiv i bekæmpelsen 
af mårhund og andre arter som ikke hører 
til i Danmark og vise det gennem medier. 
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• Jagtbytte. Dvs at bytte oplevelser/jagter 
på tværs af dk/udland. Uden penge 
imellem 

• nej 

• Opbyg en hjemmeside som er let at finde 
rundt, og som er logisk opbygget 

• Ikke pt... 

• et væsentlig bedre magasin - så man 
virkelig kan føle at være del af et 
fællesskab, et interesseskabende rum hvor 
man glæder sig til at fordybe sig - med 
meget bedre layout, billeder, redigering, 
anderledes og dybdegående artikler og 
portrætter. nuværende niveau af 
skribenter, redigering, layout foto mm er 
alt alt for lavt - MAN VIRKER SOM EN 
AMATØR FORENING 

• Et tilbud om at få medlemskab til en 
billigere pris og så en digital udgave af 
magasinet ville være fint. Synes ærligt talt 
det er tåbeligt at det ikke er valgfrit, men 
at alle medlemmer skal betale for noget så 
gammeldags som et papirmedie, der bliver 
sendt ud med postbud! 

• Nej ikke pt 

• Ja. I app’en når man F.eks benytter 
artsleksikon og f.eks vælger svømmeænder 
og F.eks vælger gråand. Når man så er 
færdig med at læse den glimrende tekst og 
trykker tilbage. Så kommer man ikke et 
skridt tilbage til svømmeænder men helt 
retur til artsleksikon. 

• Ingen gode forslag til sociale medier som 
jeg aldrig bruger,  men i Jæger er jeg glad 
for artikler om vildtbiologi, landskabs- og 
naturpleje, politik og biografier. 
 
Er ret uinteresseret i floskelfyldte 
jagthistorier :). 

• Næh - jeg har kun hørt godt om app'en. 
Men jeg anvender den ikke selv. 

• medlemsblad er for omfattende og lang, 
bør kunne kortes og gøres mere lige til 

• Fyr 80% af jeres ansatte og ansæt nogle 
nye.. der er ingen nytænkning at spore pt 

• Socialt netværk på tværs af jagtforeninger 
til at stille spørgsmål, dele viden og 
observationer. Lidt lige som heste nettet 
eller nordisk våben forum 

• Umiddelbart ingen 

• Mere om fuglejagt former i Danmark 
Mindre om riffeljagt 
Mere om hunde 

• Nej ikke rigtig 

• Et hundeblad , fortæller om vores racer , 
deres forskelligheder . Træn din hund . 
Hvilke egenskaber har de. Hvordan passer 
jeg min hund. Ect ect 

• Brug medierne til åbenhed og inddrage 
medlemmer i interessen for den frie jagt vi 
skal ikke være ansat som regulerings 
skytter for dof og dn 

• Test produkter. 
Haglpatroner,riffelpatroner, riflen, 
pression, sigtekikkerter,  natudstyr, ekstra.  
Gå i dybden med. 
Hjemmeladning. 
I behøver ikke at bruge meget plads om en 
Blaser til 60 tusind,  dem er der ikke mange 
køber til. Derimod er der mange der ser på 
noget fra få tusinde og op til 40 tusind. 

• Desværre ikke nej 

• Man kunne eventuelt have 
ambasadør/influencers som aktivt bliver 
bakket op af dj på de sociale medier. 

• mere på instagram. F.eks kan forskellige 
slags jægere  lave stories eller være med 
live på jagt 

• Interaktive noder til jagthorn, så de også 
virker på en Mac 

• Altid opdateret 

• Hold demonstration i lokalforeningerne af 
apps-hjemmeside- medier i det hele taget. 

• Måske en bedre gangvej til nye jæger det 
har ingen udstyr og kompetencer. Jeg har 
slet ingen udstyr eller kompetencer, og 
hved helt ikke hvor jeg kan starter med 
det. 

• nej den er meget fin som den er. 

• Jagt sker i naturen ikke på nettet 

• Jeg har ikke prøvet den nye app da jeg ikke 
har smartphone men jeg har købt en 
Huawei T3 Tablet med Nano-Sim-Kort. Så 
kan jeg da bruge den nye app.. Måske er 
bladet ved at blive overhalet af tidens tand 
og  af nettet og de mange enheder der 
findes man kan bruge.. Jeg har brugt 
computere siden 1985. Det er rar at læse 
blade på computere ligesom reklamer.. 
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• Den kunne udvides med interaktiv kort, 
hvor man kan se ens venner på kort 

• Mere lærings materiale 

• Er for ny til at kunne svare på dette 

• Lig flere kræfter i videoer på YouTube 

• Sørg for at Jæger når ud med posten. Den 
mangler oftere end jeg får den. Appen er 
ikke overskuelig og fonten er for lille til at 
man kan læse den uden lup - især i dårligt 
lys. Glem Facebook. Kommunér igennem 
app'en eller hjemmesiden. 

• Ingen foreslag 

• den er lidt svær for der gøres et sindsygt 
godt arbejde i forvejen frajeres side af, 
måske lidt flere reklame for jeres kursuser 
så der er flere der oplyses om dem men 
ellers forsæt det gode arbejde 

• Jæger er jo nok mest for at tilfredsstille 
den ældre generation, måske man skulle 
tænke og en tættere strategi i forhold til 
verdensmål og bærerdygtigt. 
 
Tiden er måske inde til, at man vender 
organisation lidt på hoved, gør det mere 
flad og lade sig inspirer af nutidige 
græsrodsbevægelser med konstant dialog 
med deltager fremfor at snakke 
aktiv/passive medlemmer. 

• Jeg er ikke den bedste at spørge. 
Er nyjæger og først lige ved at finde mine 
ben at stå på. 
Koncentrerer mig her i begyndelsen, mest 
om mit jagtkonsortium, og den lærdom jeg 
får af de garvede fra konsortiet, 

• Har ikke haft tid 

• Har ikke fået jagt magaziner i år 

• Det lader ikke til at køb og salg på 
hjemmesiden virker. 

• Gerne mere helt praktisk info/udd til nye 
jægere. 

• nej 

• Nyjægerside 

• Flere aktiviteter i kreds 1 ønskes, samt 
flere løbende opdateringer ifm. aktiviteter. 

• afstandsmåler 

• Ryd op i gamle nyheder og ikke relevant 
information vedr. eks. lovgivning. 
Flere informationer om løbende arbejde. 

• Ved ikke 

• Nej ikke pt. 

• DJ kunne med fordel overveje, at udgive 
jæger 6 gange årligt, istedet for 11. 

• Nej 

• Sociale medier vil tiltrække flere unge 

• Der er vist lidt bøvl med køb og 
salgsmarkedet på hjemmesiden. Hvis jeg 
feks kigger efter en riffel og taster det ind, 
kan jeg se at der kommer en helt masse 
sidder om som jeg kan bladre i, men jeg 
kan ikke se annoncerne. 

• I appen vildtkending er det besværligt at 
læse f eks om flere ænder,  fordi man skal 
starte forfra for hvert nyt valg. Hvis man 
åbner op f eks svømmeænder, hvorfor kan 
man så ikke bare kunne gå igennem hver 
svømmeand i rækkefølge? Det vil jeg gerne 
se. 

• Der kan aldrig komme information nok. 
Bare hæld på 

• Opdaterede jagt tider 

• App hvornår sol står op og går ned. Jæger 
kort og markering af skydetårne mm. 
 
Reguleringstider og datoer 

• Nej  
jeg følger spændt med på sidelinjen indtil 
videre. 

• Synes jægerbladet er en forældet 
medieplatform, især når den i forvejen er 
digitaliseret. Måske man burde gøre det til 
et aktivt valg at vælge fysisk omdeling til i 
stedet for man aktivt skal vælge det fra. Og 
så lægger gebyr på. Ville resultere i en 
grønnere omstilling 

• Nej det har jeg ikke 

• Næ, bruger den ikke 

• Jeg synes der ydes en flot indsats på alle 
medierne. App’en kunne godt trænge til et 
frisk pust, men jeg har svært ved at 
konkretisere yderligere. 

• Som ny jæger kunne jeg godt bruge billeder 
og beskrivelser sammen med jagttiderne i 
app'en. 

• Jeg synes indslagene om haglskydning i de 
sidste par numre har været rigtigt gode. 
Mere af den slags til os nye. 
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• Som nyjæger skal jeg bruge tid på d 
eksisterende, og har pt. ingen forslag. 

• Nej 

• Endnu ikke. 

• Bedre grafisk design, inkludere/ 
samarbejde med WeHunt og andre 
relevante apps. 

• YouTube, der kunne godt komme nogle 
flere videoer om hvordan man driver de 
forskellige jagttyper(gåsejagt, andejagt 
osv.), men synes at udvalget af videoer er 
gode, måske nogle lidt mere uddybende 
videoer. 

• Nej 

• Der burde være en hurtig opsummering af 
hvilke vigtige ændringer der tales om i 
bladet (politisk, jagttider, osv.) hvis man 
ikke har så meget tid, men gerne vil 
opdateres. 

• Jeg synes at jæger appen skal være meget 
bedre, i forhold Til ny opdateret jagt tider 
og det hele.  
Og så ryger jeg ud af den en gang i mellem 
når jeg bruger den  
 
Så synes jeg at man skal have en side på 
appen som kan vise ens placering og Hva 
der er jagttid på i det område som man 
befinder sig i 

• Kunne godt tænke mig at der var en fane 
der hed "ny jæger" hvor man samlede noget 
information som er godt til nye jæger. 

• Gerne flere reportager og artikler i Jæger 
Fx en (lang?) serie om de forskellige 
jagtforeninger – der kunne i hvert blad 
være en artikel om en jagtforening: 
Hvordan ser der ud der; hvem er de 
(interview med bestyrelsesmedlem og et 
par medlemmer); hvad tilbyder de deres 
medlemmer (baner, instruktører etc).  
Det kunne være en oplysende og sjov 
opgave, som jeg egentlig godt kunne tænke 
mig at lave i kreds 2 og/eller 3 :-)  

• Den er fin 

• Jeg er som sådan ikke opdateret. Bl.a. pga. 
en IPhone 5 som ikke kan installere App's 
mv. 

• App mangler en hjem knap eller lign 
navigation. Det er ikke hensigtsmæssigt at 
skulle klikke tilbage når man har læst 
artikel som der link til anden artikel. 

• En konsortie samtale del 

• Mulighed for mere personalisering af 
appen. En chat mulighed mellem 
foreninger, hvor der feks jan indbydes til 
fællesjagter mm på tværs af foreninger.  
 
Flere nyheder på facebook og hjemmeside. 

• desværre nej 

• Da jeg var jagtaspirant manglede jeg en 
hvis struktur i jeres dyr - konsekvente 
punkter ved alle dyr, f.eks. var 
kønsmodenheden ikke oplyst ved alle 
dyrene. 

• desværre ikke 

• Nyhedsbreve om artikler i Jæger, på 
hjemmesiden osv. bør  begrænses til en 
samlet mail en gang om måneden.  
Jeg har kun modtaget dem i 3-4 mdr. og jeg 
er allerede nået til et stadig, hvor de 
næsten bliver slettet per automatik. 

• Nej 

• DJ hjemmeside kunne godt trænge til en 
layout opdatering. Det kan være svært at 
finde rundt og nogle af siderne virker links 
entet ikke til, eller også er der flere sider 
med samme info. 

• Hjemmeside: køb/salg delen fungere ikke 
ret godt set med bruger øjne. 

• Flere gratistilbud rettet ikke-jægere. 
Fx er artsleksikonet en god måde at rette 
ikke-jægeres opmærksomhed på DJ’s 
arbejde 

• NEJ 

• Da jeg skulle oprettes som nyt medlem, 
slog det mig som det første hvor 
gammeldags det foregik - jeg havde 
forventet at jeg blot skulle oprette mig 
online, men måtte igennem et par opkald 
inden der kom styr på det. 
Det er for vanskeligt at blive medlem, og 
relation til DJ strategi burde det vel være 
det nemmeste i verden at blive nyt medlem 

• Appen virker til ikke at køre optimalt. Min 
adgangskode virker ikke så kan kun bruge 
hjemmesiden. 

• APP´ens GPS lokation samt generelle tider 
er ikke korrekt opdateret, dette finder jeg 
meget problematisk. Ved ikke hvor jeg 
kunne melde fejlen.  
 
Det drejer sig om Då-dyr på fyn, jagten på 
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hjorten er ikke korrekt opgivet med den 
korte periode senere på året. 

• Det ville være fint, hvis man i APP'en på 
GPS-baserede jagttider kunne angive nogle 
favoritadresser/lokationer. 

• Jeg ønsker en søgefunktion i App’en, til 
Jagtbladet. Hvis jeg f.eks. gerne vil finde 
en specifik artikel uden at vide hvilket blad 
det er i. Derudover en mulighed for at slå 
op på en specifik side i det digitale 
magasin, uden at skulle bladre alle siderne 
igennem. 

• Har fået kendskab til medier jeg ikke 
kendte, dem skal jeg nu have undersøgt 

• Synes måske godt man kan optimere selve 
den grafiske interface/layout 

• Synes det er synd at spilde papir på jæger, 
om muligt burde man kunne melde det 
fysiske blad fra og få det på email i stedet 

• Jeg er nyjæger, og jeg ved ærligt talt ikke 
hvad DJ bidrager med, udover at jeg skal 
være medlem for at være med i lokal 
forening. Lidt en skam der ikke bliver 
reklameret mere 

• Ja.. men kontakt mig gerne i stedet - det 
bliver for omfattende at skrive her 

• App'en, kunne godt bruge en overhaling. Pt. 
Indeholder den en helt masse information, 
men på en lettere ustruktureret måde.  
 
Det er uklart hvad app'ens formål i 
virkeligheden er. Den virker til at være en 
afspejling af hjemmesiden, men er mere 
besværlig at navigere.  
 
Jeg vil hellere have få funktioner der virker 
rigtig godt. 

• App er en anelse ustabil.  
 
Hjemmesiden er til gengæld god - nøgtern 
og letoverskuelig. 

• Hjemmesiden kunne godt moderniseres 
mere 

• Synes appens princip er godt. Den er dog 
ikke udviklet særlig godt til iPhone. Den 
crasher ofte og jagtjournalen er meget 
rodet og ikke særlig brugervenlig. 

• Der skal mere saglighed ind. og så skal der 
være mere kød på ikke bare fortællinger og 

gerne noget med mere holdninger på så vi 
ved hvad vi står for 

• Kurser - som man kan tilgå on-lin lige som 
de små træningsvideo, med hundetræning - 
super.... 

• Lov tekst fortolket og forenklet, til hurtig 
opdatering 

• Hold liv i appen 

• Som tidligere forsøgt kunne medlemsbladet 
godt gøre elektronisk. Jeg håber, at 
medlemmerne snart er klar til det og ikke 
brokker sig så meget som sidst.  
 
Jeg synes, at det er ærgerligt, at der er 
mange store jagt butikker, der får gratis 
omtale under grejtips + nogle mindre, der 
aldrig annoncerer. Efter min mening bør 
man forsøge at få flere annoncer ved at 
tilbyde billigere. Jeg har selv været med til 
at annoncere i gennem nogle år, men det 
er svært, at blive ved med at skulle sætte 
så mange penge af. Ens priser uanset 
antallet af annoncer. 

• Jeg bryder mig ikke om alle de reklamer og 
reklamehæfter der kommer med. 
Kan bladet ikke løbe rundt uden må det 
lukke. 
Det kan ikke være rigtigt at vi jægere skal 
bruges som reklamesøjle. 

• jeg synes  at magasinet er flot men med 
hensyn til miljø kunne det gøres mindre 
eller færre udgivelser eller kun online 
tilgængeligt, måske det også kunne gøre 
kontinentet billigere. 

• På markedsplads , burde vi kunne forstørre 
de emner der er tilsalg foto for småt.. 
Hjemmeside, reguleringsjæger ved 
henvendelse til kommunen henviser 
kommunen  til kreds 1 , men der er ingen 
reguleringsjæger at finde er påtalt til 
Grethe intet sket.   Jagtider i apps var ikke 
opdateret i Jæger Apps dette var en stor 
fejl fra Dj, gamle jagttider skulle være 
slettet det var skidt 

• Kik i de svenske jagtblade. De flere 
aktuelle emner op . I Jæger opleves det, at 
selv om artiklerne er forskellige er 
indholdet det samme. Jeg læser aldrig 
Jæger, men skimter den kun igennem. 
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HVORDAN BESKYTTER DU DIG, NÅR DU GÅR PÅ JAGT? 
 
Angiv gerne flere svarmuligheder. - Andet?  

 
• inge at beskydelse - undtage ved fælles 

haveljagt 

• Jeg undgår jagter der er præget af alkohol 

• Bærer mig fornuftigt ad. 

• Gummistøvler 

• jeg skyder, bruger ikke noget 

• Rød hat 

• PÅ grisejagt i tårne eller andetræk hvor vi 
kun er 2 jægere, da bruger jeg kun mit alm 
jagttøj 

• tænker hvem jeg går på jagt med. 

• Ingen ting 

• Egne briller 

• Går aldrig foran en ældre jæger. 

• Rødt bånd 

• Rejser meget på jagt i udlandet 

• Passende påklædning. Tåbelige 
valgmuligheder. 

• Ingen af delene 

• placeringer 

• Ingen af de ovenstående 

• Jeg har lyddæmper på riflen 

• høreværn flugtskydning 

• Bruger lyddæmper på riffel. 

• Retter mig efter anvisninger på fællesjagt 

• sund fornuft 

• intet. 

• Jagtleder og sørger for sikkerhed 

• Ingen af disse 

• Ingen værn.. 

• Rabies 

• Gode instrukser i ‘skyde området’  H V 
begrænsninger 

• Bruger lyddæmper 

• jeg går udelukkende på buejagt. men det 
har i vist glemt i dette spørgsmål. Jeg 
beskytter mig ved at være omhyggelig med 

hvem jeg går på jagt med, så der ikke sker 
ulykker. 

• Lyddæmper på min riffel 

• Ingen beskyttelse 

• Fokuserer meget på sikkerhed generelt. 

• Redningsvest og godt grej til havet 

• Anvender sund fornuft 

• Brug af briller og signalfarver afhænger af 
jagttypen 

• Jeg bruger lyddæmper 

• afhænger af jagtformen 

• Jeg bærer briller 

• jeg gå bare for at hygge mig 

• Gummistøvler 

• intet 

• Bruger lyddæmper til mine rifler 

• Briller 

• Sørger for at gå på jagt med fornuftige 
folk, sørger for at undgå for meget alkohol 
og jagt 

• gul/grønne ørepropper 

• Går ikke på jagt 

• 90 % af min jagt er drivjagter med hunde 

• Støjdæmpet roffel 

• Jagtradio for at følge med. 

• Sund fornuft 

• Myggebalsam 

• jeg følger den påklædning sæsonen byder 
og jagten påkræver i parolen. 

• Redningsvest 

• Lydæmper 

• Ingen 

• Intet af ovenstående 

• bruger signal farver hvis det er påkrævet. 

• tager forbehold for corona på vores 
fællesjagter. Sørger for en grundign 
sikekrheds orienterign på jagt. Har an 



 

358 
 

makker med på havet, har kompas og gps 
med, sikekrhedsudstyr til havs, vandsikret 
tlf osv. 

• Redningsvest oppustelig og tørdragt i den 
kolde årstid på dybt vand. 

• Nogle gange gummihandsker 

• Jeg er meget omhyggelig med valget af 
jægere jeg går på jagt med. 

• Tager sjældent på hagljagt 

• Kondom til når jeg er ude med bøssen 
(høhø) 

• alt efter jagt / opgave 

• Bruger ikke noget 

• Kommer an på jagtformen 

• sund fornuft 

• Jeg går på jagt med fornuftige jægere 

• tænker mig om den bedste 
forsvarsmekanisme sidder på toppen af 
kroppen 

• bruger kun signal farver og briller på fælles 
jagter 

• Ingen af valgmulighederne. 

• Høreværn ved riffeljagt 

• LYDDÆMPER på al jagt med riffel 

• Intet da det er få skud og 2 mand afsted. 

• dette er et godt eksempel på at 
buejægere/jagt er i fokus 

• Jeg går meget op i at holde kontakt til 
sidemændene og sikker våbenføring 

• Er buejæger 

• jeg bruger ingen ting 

• Blandet afhængig af hvilken jagt 

• Bruger fornuften 

• Jeg går tit alene. Ved fællesjagter vælger 
jeg kun dem, hvor jægerne udviser ansvar 
og omtanke. 

• jeg tænker mig om 

• Jeg er brillebruger fuldtids 

• Jeg omgiver mig med fornuftige og 
betænksomme jægere. 

• Driver iikke selskabsjagt 

• Passer på mig selv 

• Hat med signalfarve 

• Udviser omtanke 

• Ikke andet 

• Jagtradio ved de fleste riffeljagter dækker 
det "fjerne" øre. Bruger nødigt "hørebøffer" 
pga forstærkningen af baggrundsstøj. Jager 
kun i DNK, SWE og DEU, derfor ingen 
vaccinationer. 

• Går ikke på jagt 

• Har indtil nu hverken brugt sikkerhedsbrille 
eller høreværn, men har besluttet at ville 
gøre det fremover 

• Sund fornuft 

• Afhængig af hvad der jages 

• Jeg er buejæger 

• Jeg er kun riffeljæger. 

• Er stort set ophørt med at gå på jagt 

• Er opmærksom 

• Har altid 1.-hjælpepakke og turniquet med 

• god parole 

• Jeg går meget lidt på jagt 

• Bruger sund fornuft 

• Wehunt på jagten. Allé ser hvor alle er 

• Jeg deltager kun på velorganiserede jagter. 

• Lyddemper, høreværn duer ikke/med 
høreaperat og briller 

• Almindelige briller 

• Ikke noget 

• Beskytter mig ikke specielt 

• Jeg bruger det den enkelte jagt kræver, 
går dog mest på enkeltmandsjagt - og jeg 
er modstander af sikkkerhedsbriller, 
lyddæmpere og alt muligt andet der gør 
det nemmere ikke at være fokuseret på 
den fælles og personlige sikkerhed ved 
forsvarlige handlinger 

• Insect repellen 

• Checker altid for flåter efter endt jagt og 
endnu en gang inden sengetid om aftenen 
samme dag 

• Ingen af ovennævnte 

• Bruger høreværn når jeg ved der skal 
afgives flere skud 
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• og være opmærksom på hvem man er 
sammen med 

• Bor i Letland. 

• Medbringer mobiltelefon. 

• Beskytter mig ved at vælge jægere af en 
standard, hvor signalfarver ikke er 
nødvendige, gode håndværkere der er 
opmærksomme på hvad de laver 

• Ingen af delene 

• Holder mig væk fra store fællesjagter 

• Vælger mine medjægere med omhu og 
udstikker som jagtleder klare retningslinjer 
for jagtens afvikling, herunder 
sikkerhedsreglerne 

• Vi passer på hinanden 

• Går ikke på jagt 

• Det er afhængig at jagtform og sted 
situation 

• jagthornet er stadig en væsentlig 
sikkerhedsfaktor på fællesjagter m.m., og 
der sløses altfor ofte med parolen!! 

• Jeg udøver ikke jagt mere 

• Vandtæt og varmt tøj til en tur på vandet 
:-) 

• Holder god og sikkerheds mæssig parole 

• Jeg er ædru ;) 

• min jagt hund bærer synlig vest og klokke 

• Bruger alm. briller 

• camuflagetøj 

• orange vest 

• Er meget sjældent på jagt 

• Bruger alm. optiske briller 

• Aftaler meget klart med mine medjæger 
om placering og skudretninger 

• Vil vaccineres for TBE 

• jeg passer på mig selv og mine jagtvenner 
inc. hunde 

• jeg går mest på jagt alene - ande- og 
gåsejagt og bruger ikke beskyttelse 

• Flydedragt på havjagt og redningsvest 

• Jeg bruger altid redningsvest eller 
flydedragt 

• Jeg er koblet op på min kones netværk, så 
hun kan se, hvor jeg er rent fysisk. En stor 
betryggelse, når man går meget på jagt 
helt alene. 

• Mest riffeljagt 

• Opføre mig fornuftigt, drikke mig ikke fuld, 
kender dem, som jeg jager med 

• Jeg holder mig orienteret om hvor mine 
medjægere er placeret 

• Jeg går ikke på jagt 

• med rigtigt jagttøj 

• signalfarver altid, andet øjne/ øre 
beskyttelse afhænger af jagten 

• ofte alene på riffeljagt 

• Gothaer jagtforsikring tyskland 

• jeg er generelt optaget af sikkerheden i 
forbindelse med jagt og skydning 

• Redningsvest når jeg er på havet 

• Orange tæ 

• Signalfarve på fællesjagt, ellers intet 

• Jeg går op i at der før og under jagten er 
fokus på at der er taget højde for sikkerhed 

• Jeg går på jagt alene, så derfor er der ikke 
noget behov for masser af 
sikkerhedsudstyr. 

• Ingen af ovenstående da jeg er buejæger 

• Jeg går iķke længere på jagt 

• Faldsikring 

• går ikke  på jagt pt 

• Er aldrig af sted alene 

• Jeg mener ikke at beskyttelse bør være 
nødvendigt på jagt 

• Går ikke på jagt, skuder kun lerduer 

• Intet 

• Jeg indskærper sikkerhedsregler på 
parolen, inden jagten 

• ikke noget udover orange bånd 

• Ingen ting 

• Spørger på parolen, sniger en parole ind, 
hvis der ikke er planlagt en, sikker til 
naboposten, følger jagtlederens 
anvisninger, vejleder mine 
jagtkammerater. 
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• Min hund bærer rødt halsbånd med klokke 
og signalvest. 

• Bruger ikke sikkerhedsbriller, men har alm. 
briller og har derfor valgt de andre fra. 

• Ikke noget 

• ingen ting 

• God planlægning, god parole, lyddæmper 
ved riffel jagt. 

• bruger alm briller 

• Lyddæmper på riffel 

• Jeg er pramjæger. 

• Jeg bruger alm. briller 

• Lyddæmper ved riffeljagt 

• Bruger kun blyfri riffelammunition , og bio-
haglpatroner 

• Går ikke på jagt 

• Lyddæmper 

• overholder parolen 

• deltager kun i jagt, hvor der er styr på 
sikkerhed i forbindelse med afviklingen af 
jagten. Er der ikke det, forlader jeg og 
hunden jagten 

• Driver meget jagt på vandet, så længe vi 
har noget af den. Så vest 

• Tørdragt. Redningsvest. Livliner.. 
sejlsikkert osv. God dialog 

• blev vaccineret under ophold i Tyskland, 
kunne ikke blive da jeg flyttede til DK.??? 
Havde i 2008 hjernehindebetændelse, men 
blev behandlet på tysk hospital. 

• Høreværn næsten altid, bruger altid 
signalfarver på fællesjagter 

• Intet 

• Jeg går primært på jage i Sverige 

• jeg går ikke længere på jagt 

• Om jeg bruger briller eller farver kommer 
an på jagttype 

• Grundig orientering om andre jægere og 
information om hvor jeg og evt hund er i 
området. 

• kommer jo meget an på jagtformen... 

• Jeg går ikke mere på jagt 

• Jeg bruger lyddæmper 

• Ingen specielle 

• høreværn på bukkejagt 

• Lyddæmper 

• jeg går på buejagt 

• Jeg er klapper og falder ned ved lave skud 

• Jeg synes at ordet beskytter dig er 
grundlæggende forkert, Vi skal have tillid 
til vores medjægere, og derfor burde signal 
farvet tøj ikke være en nødvendighed, for 
mig virker det som om vi skyder på alt hvad 
der bevæger sig hvis det ikke har farvet tøj 
på. 

• Går næsten kun på jagt med folk, jeg 
kender og som overholder alle 
sikkerhedsregler. 

• beskytter mig ikke 

• Intet 

• Går ikke på jagt - kun skydebanen 

• Vaccineret i forb. med arbejde 

• Dyrker kun strandjagt. Ovenstående 
valgmuligheder er ikke så relevant på en 
ensom jagtform 

• Min hund bærer signalfarver og GPS 

• Jagt støvler 

• lyddæmper 

• Hunden har signal farver på 

• Ingenting 

• Er brillebærer 

• VEILSSYGE A og B 

• Svømmevest og tørtrænet 
våbenhåndtering. 

• Jeg går ikke på jagt 

• Bære briller 

• God lyddæmper (beskytter jo også hørelsen 
på hunden). Bruger kun signalfarver hvis 
jeg ikke er alene ude 

• Almen sund fornuft 

• Intet 

• Deltager aldrig i jagt men flugtskydning 

• Hvad jeg bruger meget af hvilken jagt jer 
er på 

• Slidstærkt tøj 
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• jeg har kun signalfarve på hvis det kreves 
go brilerog hørevæn på skyde bane 

• Ved omtanke 

• Jeg bruger en kraftig lugtfri myggespray 
som jeg køber fra tyske Globetrotter (både 
fysisk og net butik) 

• Orange cap 

• jeg går ikke på jagt 

• hilser på naboposten når jeg er sat på post 

• Ingen af ovenstående 

• Bruger ingen beskyttelse 

• Ingenting 

• Bruger orange drivervest, orange cap, 
klokke på hunden 

• Almindelig sund fornuft. Holder øje med 
min makker. Tjekker kuglefang. Holder 
pegefingeren i to indtil dyret er bekræftet 

• Jeg går jo ikke på jagt - har kun tegn og 
ikke skydeprøve 

• Lyddæmper 

• Intet 

• Er selv brillebærer 

• lyddæmper 

• Har ikke prøvet jagt 

• Hørepropper, evt. redningsvest, sund 
fornuft 

• Har monteret maksimal lyddæmpning på 
min riffel. 

• Nogle gange bruger jeg høreværn, og hvis 
der er flere med på jagt en mig eller jeg 
går igennem med hund, bære jeg 
gul/orange hat. 

• Jeg går som regel alene. 

• ørepropper er det eneste, men jeg går 
primært på andejagt alene 

• Lyddæmper, Tikrinprøver 

• Jeg bruger SejlSikkert på vandet (og tager 
iøvrigt de nødvendige forholdsregler) 

• går ikke på jagt 

• Går ikke på jagt 

• Jeg bærer altid førstehjælpstaske (IFAK) på 
jagt, til livsreddende førstehjælp ved 
skudulykker. 

• Jeg prøver at tænke mig om og være 
opmærksom 

• Jagtradio for sikkerheds koordinering ved 
færdsel i skoven 

• relevant udstyr på havjagt 

• Signalfarver på større fællesjagter 

• Fuld camo uden høreværn på buejagt 

• Jeg bruger meget tid på træning af 
betjening af våben. Har faste rutiner med 
våben og ammunition. 

• Jeg bære alm. briller 

• Jeg er sikkerhedsmæssigt godt opdraget, 
samt træet via erhverv. 

• Jeg går ikke på jagt 

• Jeg går pt. ikke på jagt. 

• buejæger, vi er få om jagten. bruger 
myggespray ellers ikke noget 

• Jeg har ikke haglskydeprøve endnu , så 
spørgsmålet er ikke relevant. 

• Jeg har altid kommunikation radio/telefon 
på mig 

• lyddæmper på riffel 

• Camo 

• Sikker våbenhåndtering. Orientering ift 
andre jægeres positioner. 

• Ingen 

• Hunden har klokke på, vest der kan falde 
af. Stiler efter sikker kommunikation med 
de andre 

• Deltager ikke i fællesjagter 

• Jeg bruger redningsvest 

• Div sikkerhedsudstyr på havjagy 

• Snusfornuft 

• Har altid et kondom i lommen  

• Vi gennemgår altid sikkerhed inden jagt 

• er altid selv på andejagt. 

• Mine forsikringer er på plads. 

• Jeg bærer grøn jagttøj 

• Jeg har ingen skydeprøve inu 

• Sørger for at klæde mig på så flåter har det 
svært med at komme ind 

• Jeg går ikke på jagt med fjolser 
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• Præcise aftaler om lokation for andre 
jægere 

• Jeg er ikke jæger 

• Bære relevante signal farver ved drivjagter 

• Jeg er meget kræsen med hvem jeg går på 
jagt sammen med. 

• Har ikke retten til jagt 

• Ikke Jæger, meget dyrt at få jagttegn 

• Har ikke fundet en mulighed 

• Det er flugtskydning 

• Jeg går ikke på jagt da jeg ikke er jæger 

• Går kun på Buejagt. 

• Har ikke jagttegn 

• Effektiv orientering om forsigtighed ved 
parolen 

• Jeg går på strandjagt. Har redningsvest 
med men ikke signalfarer 

• jeg går ikke på jagt - på skydebanen 
benytter jeg høreværn 

• Rabies vaccineret 

• Konstant sikker våbenhåndtering 

• Går ikke på jagt 

• ikke nødvendigt på aftentræk efter ænder 
og gæs 

• redningsvest v. havjagt 

• Jeg vil gerne TBE vaccineres 

• Jeg går ikke på jagt, hvis man er jæger er 
man bare en lort 

• God jagtledelse 

• Jeg bruger ikke høreværn på jagt, og jeg er 
klædt i grønt. 

• Svømmevest og selvoppustlig redningsvest 

• Er oftest alene. Ved fælles jagt. Signalfarve 

• Redningsvest 

• Har ikke været på jagt i mere end 20 år 

• KOMMER AN PÅ HVILKEN JAGT MAN ER PÅ. 

• Sikkerheds briller benyttes ved 
træningsskydning (Lerduer) 

• Jeg var helt ikke på jagt. Og jeg ved ikke 
hvad man skal gøre 

• Jeg gør intet sf det ovennævte 

• Jeg har endnu ikke været på jagt 

• Ikke jagt 

• Går ikke på jagt 

• Jeg har endnu ikke været på jagt. 

• Har endnu ikke været på jagt 

• Går ikke på jagt endnu 

• Jeg har ikke været på jagt endnu. 

• Har ikke været på jagt endnu, mangler 
hagl-/riffel-prøve 

• Har endnu ikke været på jagt 

• Går ikke på jagt da jeg ikke har tilladelse 
endnu. 

• Mangler endnu min første jagt :-) 

• Jeg har kun jagttegn. Forventer at få riffel- 
og haglgevær tilladelse i 2021 

• jeg har aldrig været på jagt pga handicap 

• Irrellevant 

• Har almindelige briller i stedet for 
skydebriler 

• Er nyjæger 

• Kommer an på hvilken slags jagt 

• jeg går med ft. springer spaniel. har ikke 
bestået skydeprøve 

• Buejæger. Ikke brug for andet en camo 

• Ingen beskyttelse. 

• Har endnu ikke været på jagt 

• Har ikke været afsted endnu 

• Endnu en gang: nyjæger. Svarene er fra de 
gange jeg har været med som klapper eller 
bare makker. 

• Er brillerbruger 
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HAR DU EVT. NOGLE AFSLUTTENDE KOMMENTARER TIL 
DANMARKS JÆGERFORBUND? 

 

• Jeg har siddet i bestyrelse i 24 år og været 
formand i 18 år så jeg har trukket mig 
tilbage, og lader nye og unge kræfter 
komme til 

• Mangler kvindelige bloggere som udtaler sig 
positivt om jagt. Viser f.eks. lækkert 
jagtbeklædning og i det hele forklarer 
jagten på de medier som de unge forstår. 

• Forsæt - men forny forbundet - der komme 
ikke fler medlemmer ved bare at gøre som 
der altid er gjort  
 
Unge mennsker - ny ide - spænd aldrig ben 
for nytænkning  
skab plads til ny indput  - arbejds måder 

• Flere og bedre fakta, mere politisk taft, 
mindre selvhøjtidelighed og bedre 
værktøjer til lokal-foreningerne til at 
trække folk/medlemmer ind. 
Der er også for mange lag i DJ, der er svært 
at gennemskue og svært at trænge 
igennem. 

• Det er ikke godt nok at en så stor 
organisation, ikke kan opnå bedre 
resultater ved forhandling af 
"indskrænkning af jagttider", fjernelse af 
jagt på arter. Det er som om man ligger 
under for politikere, DOF m.m. 
Efterhånden kaldes en del også regulering, 
hvorfor ikke lave jagttider i stedet.  
DJ virker for "slatne", vi må stå fast ved 
jagten og glæden ved denne. 

• Jeg er godt tilfreds med medlemsskabet! 

• Det er vigtigt, at vi i jægerkredse forstår 
holdninger og trends i befolkning/samfund. 
Vi er med råd og dåd nødt til at 
videreudvikle og informere om bæredygtig 
jagt. Udskæring af fasaner/ænder bør 
derfor nedbringes til fordel for etablering 
af biotoper, hvor vildtet etablerer sig uden 
udsætning. Vi er ligeledes nødt til at 
efterleve princippet, at vi går på jagt for 
efterfølgende at spise vildtet. Såfremt vi 
blot vil skyde, skal det foregå på 
skydebanen. 

• Dj skal kæmpe mere for at der ikke fjernes 
flere jagtbare vildtarter i dk og flere 
muligheder for brug at jagttårne og stiger 

• Ja,- der er ikke spurgt til de 
jagtaktiviteter, der ikke er direkte 
tilknyttet  jagtforeninger, men som rummer 
jægere, der også er medl, af diverse 
jagtforeninger - f.eks. blæsergrupper 

• Vi skal have skarv og sæler kraftig 
reguleret. 

• Nej 

• Pas på at de grønne org. Ikke overtager 
magten, så jagten på visse arter bliver 
yderligere begrænset, her tænker jeg på 
bl.a. duejagten 

• Pas på altid at lytte til andre 
naturorganisationer, så kommer vi længst, 
her tænker jeg på arealkrav som DJ ikke 
syntes om, men vi må ikke sidde tilbage 
som "sure gamle mænd", men prøve at få så 
meget indflydelse som mulig. 

• Det er for dyrt at være medlem, det er der 
mange der mener og ikke mindst når man 
er på efterløn/pension 

• Jeg er hyggejæger og mest til riffeljagt. 
Jeg burde øve mere med haglgeværet, men 
er ikke flink til at gå på den lokale 
forenings facebookside, for at se efter 
flugtskydning 

• Jeg nyder medlemskab og bladet 

• der skal gøres mere for at få nye jægere til 
at blive medlem af dj og lokale foreninger, 
ellers for vi et stort problem fremover. og 
så skal dj ikke medvirke til forbud mod jagt 
på mindre arealer eller andre 
begrænsninger det er på den  måde vi 
mister alt for mange medlemmer, der er 
nok modstand imod jagt i forvejen 
 ingen jagt ingen medlemmer husk det 

• Bliv ved med det gode arbejde  

• Nej tak. 

• Få nu lavet den strukturreform! 
 
De bedste hilsner 
 
TIDLIGERE jægerrådsformand og 
kredsbestyrelsesmedlem, der fik nok! 

• det er tid til nytænkning. indfør direkte 
medlemsvalg til diverse poster og genvind 
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medlemmernes tillid. huskt den menige 
jæger og at alt ikke handler om kronvildt. 

• det er et godt arbede i laver 

• God idé med ressourcebank 

• Jeg syntes at DJ gør et fantastisk stykke 
arbejde. 

• Total topstyrret og udemokratisk forbund 
der mangler ny ledelse og trænger til en 
ordentlig rusketur så de vil høre på 
medlemmerne 

• Der er plads til forbedring! 

• Jeg synes bladet jæger er blevet 
uinterressant med for mange reklamer og 
for lidt jagtfaglige artikler, test af grej med 
videre. 
Savner lidt Jens Perto´s artikler om kalibre 
og skydning. 
Der må gerne være et par anekdoter eller 
sjove fortællinger. 

• Nej. 

• nej enlig ikke 

• De skal være mere professionelle i deres 
arbejde. 

• man hører at jægerforbundet mister 
medlemmer Det kan måske skyldes at det 
ikke er alle pensionister der kan være 
medlem til pensionistpris Jeg kender til at 
nogle har meldt sig ud af den grund så 
måske skal man overveje en ændring 

• DJ. skal arbejde for udvidede jagttider på 
duer, og jagttid på harer efter nytår. 
bukkejagt i August som i sverige 

• Når nu der er valg til formandsposten, skal 
det sendes ud til samtlige medlemmer så 
alle kan stemme om dette 

• Lyt og kæmp noget mere for den”lille 
mand’s” jagt, så han ikke hele tiden føler 
at det er godsernes interesser der 
varetages i jagttidsforhandlingerne. 

• Nej. 

• Tak, for godt arbejde. 

• Ingen 

• nej 

• Vær ordentlige, tal for jagt som naturligt, 
lav alliancer med meningsdannere som fx 
nak og æd 

• Jeg ved det er svært i dagens DK men vi 
består efterhåndende kun af 

begrænsninger; begrænsninger som udføres 
af politikkere der igen kun hører på 
akademikere. 
 
Lykke til. 

• For os udenforstående virkede det som om 
DJ ikke har været Ordentlig forberedt på 
Møderne i VFR her henover foråret / 
sommeren 

• Arbejd for den lille jæger og smt 
bestyrelsen på valg så alle kan stemme 

• Der skal arbejdes meget mere på at være 
politisk stærke.  
Ellers bliver vi løbet over ende af de grønne 
organisationer som ønsker jagten afviklet. 

• Jeg er tilfreds med mit medlemskab 

• styrk samarbejde og dialog. 

• Jeg tror at folk generelt er trætte af den 
forbandede debat om jagten på kronvildt 
Hovedbestyrelsen har da fuldstændigt 
spillet fallit i denne sag, hvor I ikke engang 
kan blive enige internt og nu sidder i bare 
på jeres hænder og surmuler, mens de 
andre tager beslutningerne for jer om 
arealkrav osv.  
I kunne måske lære lidt af det amerikanske 
ordsprog: 
"If you cant beat them - join then" 
Samtidig forsømmer i alt det andet jagt, se 
nu bare fredning af harer og dykænder ikke 
så meget som en af jer  
Gad egentlig godt vide, hvor mange pct af 
tiden til jeres møder i har brugt på at rode 
rundt i gryden med kronvildt, personligt 
tvivler jeg på at det under 50%  

• Gerne mere i retning af test og anmeldelser 
af jagtudstyr mm. 

• Der skulle laves om i vedtægterne, så vi 
almindelige jægere fik direkte stemmeret. 

• Det er nu at handskerne skal smides og 
jagtens sag skal kæmpes. Der går for meget 
politik i DJ, så det må være på tide at 
komme ud og hjælpe de lokale foreninger, 
som i virkeligheden er dem der 
repræsentere jagten i DK. 

• Nej 

• I skal til at kæmpe mere for de små jæger, 
da de gør et stort arbejde for vores jagt, 
med vildtpleje og ikke kun som de store der 
sætter vildt ud for at kunne tjene penge på 
det , 
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• Synlighed synlighed synlighed 
 
Lyt til de menige medlemmer og deres 
ønsker og husk den brede jagt i DK. 

• Bliv ved med det gode arbejde 

• Fortsæt med det gode arbejde. 
Men de sidste jagttider er altså noget rod. 
Alt for mange regionale forskelle på alt for 
mange vildtarter. 

• “Bevar jagten i DK for den næste 
generation” 

• Nej 

• DJ virker mere og mere som en elitær 
forening, der arbejder for de få, mere end 
for den brede skare. 
Jeg afventer hvorledes DJ vil forholde sig 
til dannelsen af en alternativ forening, som 
vil arbejde for jagten, på vegne at flest 
mulige jægere. 
Derefter vil jeg overveje mit medlemskab 
af DJ. 

• nej 

• godt blad 

• I gør det godt på den store bane. 

• Indfør en pensionistrabat.Vi mister for 
mange medlemmer, når de bliver 
pensionister. Pensionistjægerne 
mener det er for dyrt at være medlem, når 
man bliver  pensionst. Bare i år har jeg 
oplevet flere der ikke har indbetalt 
kontingent. De mener ikke de får udbytte 
af medlemskabet og ikke belaster 
foreningens aktiviteteter. 

• Nej 

• Ja, jeg synes I skal kæmpe for at få starten 
på duejagten ændret til 1/9 eller 1/10. 

• Fortsæt jeres gode arbejde og kontakt 
foreningerne lidt mere det savner vi herude 

• Vil gerne som medlem, at der i DJ 
indrykkes kopi af det årlige DJ regnskab, 
som ved det årlige 
repræsentantskabsmøde! 

• Hold det faglige niveau højt og vær aktiv og 
bliv set i det politiske - evt. noget lobbye 
arbejde ved de rigtige politikere!  
Vi skal være stolte af at være jægere og 
må gerne vise hvor stort arb. og tiltag de 
danske jægere gør i DK 
Samt vise mere om jagten i udlandet og 
hvad der sker dér? 

• Være mere for den menige jæger. 

• I gør et super arbejde 

• Jeg er meget uforstående over for, at DJ 
ikke støtter de Bornholmske jægere i Deres 
bestræbelser på, at få jagttid på Då vildt 
på Bornholm. Vi oplever et hjorteråd der på 
landsplan kun vil justere hvert 5. år. - Det 
giver ingen mening. I mellemtiden dør 
vildtet af alderdom på Bornholm. Hvor er 
DJ i denne sag?? 

• Jeg kunne desværre ikke deltage i 
konkurrencen. Selv om jeg skrev min 
mailadresse så kunne jeg ikke fjerne det 
“nej” som står nederst. 

• Vigtigt at arbejde sammen med og lære af 
tilsvarende udlandske organisationer. 
Vigtigt at alle jagtformer holder sammen i 
Danmark, feks trækjagt, markjagt, 
rifflejagt, klapjagt, udsætning, 
roughshooting, etc. Vigtigt at vi kan 
udskille og lægge afstand til enhver der 
bryder reglerne, så personen ikke betragtes 
som en almindelig jæger. 

• Jeg så gerne at der var mere stof om 
hunde, og hunde arbejde.. Det trods alt 
jægerens vigtigste "redskab" 

• Lidt mere info vedrørende hvad der gøres 
for at bevare strandjagten. 

• Nej 

• se nu at få lavet direkte valg..... 
Flyt alle de dumme regler om man skal 
være medlem af det ene eller andet råd for 
at kunne vælges i feks kreds bestyrelser 
osv. 

• Jeg så gerne, at DJ tog sin indsats for mere 
natur mere alvorligt.  
DJ bør kæmpe mere sammen med DOF og 
DN for mere natur i Danmark.  
Landbrugets interesser dominerer og 
former landskabet på bekostning af 
naturen. 

• Fortsæt det gode arbejde såvel politisk som 
fagligt 

• DJ må ikke lade sig tryne af kratluskere og 
fuglekiggere. 

• Nej ikke noget relevant 

• I er på rette vej  

• Prøv at tale jagtens sag, i stedet hele tiden 
at 'gribe i egen barm' og acceptere 
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begræninger. 
Vi er jægere ikke prygel knaber 

• Er glad for at være medlem 

• Danmarks jægerforbund virker 
velfungerende. 
 
På lokal området ses det af og til, at de 
"gode" 
 
oplevelser tager bestyrelsen sig selv af, 
desværre. 

• Det er vigtigt at vi ikke splitter jægere Keld 
Nyhus stil for hvis vi ikke står sammen om 
jagten taber vi 

• Jeg er tilfreds med medlemskabet. 

• Jeg er godt tilfreds. Skulle jeg pege på 
noget godt er det jeres fokus på 
småvildtet. Dog synes jeg der er kommet 
for lidt konkret ud af markvildtlaugene. 

• Jeg følger diverse jagtsider på FB og kan 
efterhånden ikke lide den tone der er på 
mange sider - hvor der også mange steder 
bliver "skudt" på DJ og DJ's repræsentanter 
- men …. 
Det undre mig at DJ aldrig tager til 
genmæle eller fremkommer med DJ's 
synspunkter !!!  
Betyder det stilletiende accept af det 
skrevne eller ønsker DJ ikke at indgå i 
dialog via FB - som vel efterhånden er et af 
de medier folk benytter rigtig meget nu om 
dage 

• Jeg er generelt godt tilfreds med det 
arbejde DJ laver for jagten i DK. 

• Jeg synes overordnet set at 
Jægerforbundet gør et rigtigt godt stykke 
arbejde og tak for det. Det for mig helt 
centrale er det arbejde, der udføres i 
Vildtforvaltningsrådet, for det er jo vi i 
praksis får vores jagttider. Det er 
supervigtigt at vi holder fast i den saglige 
og faglige tilgang vi har, men at vi også 
samtidig sætter foden ned, når det kræves. 
Helt personligt synes jeg dog, at det er 
fornuftigt med visse arealkrav på kronhjort, 
så lige her synes jeg DJ har valgt forkert. 
Den model, der ligger på bordet nu, hvor 
alle må skyde 1 hjort pr. påbegyndt 100 
hektar lyder fornuftig på mig. Ellers tak for 
det gode arbejde og Jægerforbundet er 
supervigtig for jagten i Danmark. 

• Krondyrs forvaltningen ødelægger DJ 
Alt for meget interesse i kronvildt 

trofæjagt. 
Betalings og brunstjagt på hjorte er kun 
forbehold de få, men beslaglægger alt for 
meget af DJs opmærksomhed. Er det 
virkelig så vigtigt med store hjorte for alle 
de almindelige medlemmer af DJ 

• Forsæt.. 

• Kom nu ind i kampen 

• Ingen, er tilfreds med DJ og mit 
medlemskab 

• Hvorfor laver I ikke et støttemedlemsskab 
til fx 100 kroner årligt. Støttemedlemmer 
kunne få en månedlignyhedsmail med et 
link til en elektronisk udgave af Jæger. Jeg 
vil vædde med at I kunne få mange tusinde 
nye medlemmer og dermed mere 
indlfydelse! 
 
I må gerne være mere åbne om arbejdet i 
vildforvaltningsrådet og andre lignende 
organer. Hvad diskuterer I, hvem er de 
øvrige interessenter, hvad mener og gør de, 
jægerne bidrager hvert pr med mange mia 
til natur og forskning - er der andre som 
bidrager på samme måde? 

• nej 

• Kom ud af busken. Drop kammerateriet. Få 
ryddet op i topppen.  
 
Vis hvem DJ er, og læg ALLE kræfter i at 
fastholde og værge nye medlemmer 

• Det er afgørende vigtigt at se tendenserne i 
samfundet ift forandringer i miljø- 
naturforvaltning.  
Og at blive en aktiv del af disse dialoger. 
(Her er vildtforvaltningsrådet ikke 
tilstrækkeligt.) 

• Jagt forening skal være mere aktiv og lever 
mere aktiviteter til medlemer - ikke kun 
jagt. 

• Nej 

• Er gennemgående meget tilfreds med DJ 

• TAk for det store arbejde i laver det gør i 
godt 

• Gode ønsker for DJ fremover! 

• Jeres vigtigste kontakt til alle medlemmer 
er bladet Jæger! 
Det er dog blevet det mest kedelige og find 
nu nogle folk som kan lave artikler om 
bygning af fælder tårne og andet praktisk 
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som en jæger selv kan lave,og husk 
tegninger med faste mål! 

• Nej 

• Jeg syntes vi er den stille dreng i klassen, vi 
klapper bare hælene sammen når jagt love 
og jagt tider bliver passet ned over hovedet 
på os. Det synes jeg det er ærgerligt, nu 
når vi er så mange medlemmer og der med 
ville stå stærk. 

• Har  været godt tilfreds. 

• Jeg mener I gør det godt, og hvis I kan 
bekendtgøre yderligere, at det at gå på 
jagt, i virkeligheden er natur 
pleje/oplevelser, jeg ved godt at det gør I, 
i stor udstrækning i forvejen, og det er 
prisværdig at se, det allerede begynder 
med skoleklaser, i dele af landet. 

• I gør et godt stykke arbejde  

• Jeg synes det er dyrt at være medlem når 
man er folkepensionist 

• Billigere familiemedlemskab. 
Jeres manglende accept af f.eks. 
uddannelser taget i andre organisationer 

• Håber at Jægerforbundet bliver mere aktiv 
og opsøgende for at hverve nye medlemmer 

• nej 

• Det politiske arbejde som selvfølgelig også 
er vigtigt -  
det må ikke fylde så meget i Jæger ....hold 
nu op hvor er det blad belvet ringe 
....derfor rasler jeres medlemmer væk - I 
er kun få som elsker det politiske - vi er 
bare jæger som elsker naturen og gå på 
jagt. 

• Jeg er meget skuffet over at formanden 
stadig er valgt. Jeg kan nævne ulve sagen 
med troldtoft klare beviser han går ikke ud 
og fordømmer hvad der er sket fordi 
troldtoft sider i hjorte udvalg. 
Der har også været en sag hvor en udviser 
fra DJ har kørt chikane mod elev.  
Han arbejder stadig ved DJ.  
Jeg så gerne at vi fik nyt formand jeg 
tænker også på alle de vildt arter som får 
mindre jagttid eller forsvinder hvor er DJ 
henne???. 
Det kommer nok til at ligne Holland.  
Det sidste er arael krav på kronhjort 100 ha 
og 50 på dåhjort.  
Hvis det bliver til noget er jeg ikke medlem 
af DJ mere desværre. 

• Vil altid være medlem af forbundet! 

• Skydeskolen i Kalø skal have ros 

• Vi skal ikke miste mere jagttid. Ellers er 
opbakningen til DJ helt væk! 

• næ 

• Synes der mangler en fast retning, i stedet 
for en gang “kogt spagetti” 

• Jeg synes alle medlemmer bør kunne 
stemme til formandsvalget. 

• Godt at lytte til medlemmerne. Måske lidt 
for mange artikler om dyre jagtoplevelse i 
forskellige udlande. Gerne mere om den 
lille jagt som de fleste af os plever. 
En fortælling om "elg - jagtlag"  i 
broderlandet, organisation og jagtens 
afvikling. Samme omkring regulering af de 
mange skadevoldende vildsvin. I Småland et 
stort problem med vildsvin i store 
hærgende flokke. 

• I gør det ok. 

• Angående kronvildtforvandlingen tager DJ 
et uhensigtsmæssigt standpunkt hvor DJ 
modarbejder at  sikre en fornuftig 
bestandssammensætning. 
Det er bevist gennem mange år at frivillig 
forvaltning ikke virker, selvom det er 
politisk ønskeligt. 
Derfor kræver det regler der sikrer det 
reelle mål i stedet for politiske hensyn. 
Virkemidlerne er veldokumenterede i flere 
lande. 

• I burde have flere repsentanter der 
kommer rundt på lerdue baner i 
åbningstiden til en snak og lille besøg h or 
formanden  bliver kontakte om han har 
noget på hjertet altså tættere kontakt til 
medlemmerne 

• medlemskampagne. 
tilbyd et års gratis medlems skab til 
nyerhververe af jagttegn/nyjægere 

• Få indført valg, hvor alle medlemmer kan 
vælge deres formand og bestyrelse. Den 
topstyring der er nu er ikke acceptabel. Det 
er helt til grin. 

• Zi skal tænke meget mere på den almene 
jæger og få nogle flere input fra de jægere 
der gik med deres far på jagt de kan deres 
håndværk 

• Kæmp mere for vores jagtret  

• nej 
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• Jægerforbundet gør det godt. Det er ikke 
et nemt arbejde med det ekspertvælde, 
der sidder på de sociale medier, og som ser 
verden fra deres egen lille såt:-) 

• Tak for det gode arbejde. :) 

• Jeg går faktisk mere op i at lave naturtiltag 
på min ejendom end at gå på jagt. Jeg har 
kun været med på to fællesjagter ialt. Og 
naboen går på jagt på min ejendom . Jeg er 
ikke med, for jeg har ikke trænet skydning 
med jagt gevær. Det kan være dette 
kommer. 

• ha det godt 

• Dj skal til at tage sig sammen og få lavet 
om på hvordan der bliver valgt formand 
sådan det er ikke er det topstyret rigmands 
ting dj har gang i. Det er virkelig trist at se 
hvordan dj behandler os små mænd og den 
danske fri jagt som er væk nu. Der er 
virkelig sørgeligt 

• Fortsæt det gode arbejde for altid. 
 
Lige meget hvor meget politisk modvind der 
opstår. 
 
Holde Dansk Naturfrednings forening i rigtig 
meget kort snor for altid ........ da det er 
naturligt at jage og nyde naturen. 

• alle medlemmer burde kunne stemme 
direkte online til formandsvalg og 
hovedbestyrelsesvalg . 

• God forening med gode indslag og dialog 
samt godt blad ! 

• Jeg er fra 1936, hvorfor mine interesser 
aftagende. 

• Jeg har været aktiv i mange år, men nyder 
nu bare at være “med”.  
Jeres arbejde er udmærket! Tak for det! 

• nej 

• Jeg har gået på jagt siden 1982. Desværre 
er lokale jagttider på krondyr/dådyr endt i 
et forfærdeligt og tåbeligt makværk.  
Der udover bliver noget fjernet fra jagt til 
regulering i bureaukratiets hellige navn. 
Det er virkelig gakket 

• Vi skal videre sammen som jæger 

• Nej 

• Fjern jagttid på råvildt i januar. Se på de 
faldene afskydnings tal. Forkort jagttiden 
på fasanhøner21-10til Max. 31-12. 

• Vores Schwiss hundefører arbejder burde 
have en "betaling" for deres arbejde i form 
af f.eks.: 
 
- Levering af hundefoder 
- Betalt sundheds- og livsforsikring på deres 
hund 
- Få udbetalt en bonus når deres hund har 
haft f.eks. 100 -200 eller 500 udrykninger 
en kontant bonus til "køb og uddannelse" af 
den næste hund. 
 
Kort sagt så udfører de et "ubetalt arbejde" 
med væsentlige udgifter - men med en 
gevinst for jægere, trafikanter og den 
danske befolkning som helhed og det er 
urimeligt at de ikke har bedre vilkår. 
 
Videre burde der også arbejdes på at vi i 
danmark får et "grønt vildtpoliti" som skal 
have til formål at tilsynsføre jagt, skove, 
vildt, natur mv. og at gældende regler 
overholdes.  Vores Danske politi tager ikke 
disse opgaver seriøst og der er nærmest 
ingen kontrol eller tilsyn. 
 
DJ bør arbejde på at specielt hjortejagten 
ikke bliver for de store jordejere i Danmark 
- jagten skal være for alle.  jeg er enig i at 
vi skal betale for vores jagtleje og for 
retten til at gå på jagt - men det skal ikke 
være forbeholdt alene for jordbesiddere 
med mere end X antal HA jord/jagt at 
kunne skyde råvildt, kronvildt, dåvildt eller 
sikavildt. 
 
DJ skal arbejde for at der bliver flere 
jagter som skal forbeholdes "nyjægere" at 
komme på jagt til "en SU venlig pris".  
Dette som en del af uddannelsen som jæger 
at lære hvordan man begår sig. 
 
DJ skal arbejde for et krav om at for at 
man kan gå på hagljagt så skal man have "X 
antal stempler" i på sit jagtkort sammen 
med sit jagttegn for at man kan gå på 
hagljagt.  Tilsvarende for riffeljagt og jagt 
med kombinationsvåben og buejagt. 
 
jeg oplever i min dagligdag på jagter 
forskellige steder i Danmark at mange 
jægere tager afsted uden at "være i 
træning" med et rystende antal skud pr 
nedlagt stk. vildt. 
 
Det kan gøres bedre - alene ved krav om 
skydetræning hvert å - og det lyder faktisk 
helt rimeligt i mine ører. 
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tror faktisk også at det lyder godt i en 
politikers ører og at vi også vil få respekt i 
naturrådet øvrige interesseorganisationer. 
. 

• jeg er medlem af kronjyllands jagtforening. 
der står en 3D bane for Bueskydning.  
som medlem af DJ skal jeg betale 100 kr pr 
gang jeg vil skyde på den. 
de som er medlem i randers bueskyttelaug 
skal kun betale 20 kr. 
det kan ikke være rigtigt at DJ ikke støtter 
op om buejæger DJ. men man skal søge ud 
andre foreninger. 
har påtalt det flere gange til DJ men aldrig 
fået svar. 
Så måske det snart er slut med DJ for mig 

• Jeg er tilfreds med jægerforbundet. 
Dette survey er dog lidt dårlig konstrueret, 
fx de spørgsmål     ang. lokal forening, når 
jeg har svaret jeg er direkte medlem 

• husk i er der for jagten skyld og lade være 
med at løbe efter de grønde orginationer. 
de tager røven på jer for de snakker følser 
ikke fakta 

• Arbejd fortsat for at samle så mange som 
muligt under forbundet. Pas på med intern 
uro... 

• Ville ønske der blev banket i bordet mht, 
våben tilladelser, det er en skandale at 
man skal vente 3-4 måneder på en 
tilladelse. 
Så kan det godt være at der er 
undskyldninger pga. Corona, men det er jo 
længe før det at problemet startede. Hvis 
jeg køber en ny riffel vil jeg ikke vente 3 
måneder med at få den. 

• Jeg er bange for medlemmerne ikke ser 
jeres arbejde for "mere jagt" godt nok. 
Jagtiderne bliver hvert år ringere og 
ringere. Ud af til virker jeres 
arbejde/strategi ikke god nok.  
Mere jagt mindre regulering. 

• ingen 

• En mere "pågående" attitude ift. det 
politiske arbejde - man skal ikke altid være 
så "pæn" 

• Kæmp hårdere for at bevare jagttiderne på 
de forskellige vildtarter. 
 
Kæmp hårdere for at bevare "den lille 
mands" mulighed for at gå på jagt. Stop 
arealkrav, hjortelaug m.m., der ikke tjener 
andet end godsers interesser. 

• Der er blevet for langt til toppen i DJ, og 
de enkelte medlemmer har kun ringe 
indflydelse på bl.a. valg til tillidshverv i DJ, 
som f.eks. formandsvalg, bestyrelsesvalg 
mv. 
Havde gerne set, at disse valg skete som 
direkte valg, hvor det er de enkelte 
medlemmer der stemmer på deres 
kandidat(er).  
Det ville give en større indflydelse til de 
enkelte medlemmer, og dermed også en 
større tiltro til DJ som jagernes 
organisation. 

• Jeg vil bruge denne mulighed for at rose 
Dj's personale. 
I gør et fantastisk stykke arbejde. 
Mange roser her fra. 

• Vis i ikke strammer kraftigt op bliver det 
jeres undergang. 

• Instruktionsfilmen om dådyrs fredningstider 
er for dårlig, man skal have to Pcere for at 
kunne følge instruktionen. 
Lav en let skitse i bladet der er til at 
forstå, især i nordjylland er der mange der 
har problemer. 

• Nej, i gør et stort og godt arbejde 

• Tydelig kommunikation 
Åbenhed  
Anvendendelse af relevant forskning og 
kræv det samme fra andre interessegrupper 
i eks. argumenter mod fredninger 
Gennemsigtighed 
Nytænkning 

• Jeg mangler meget at kunne kommentere 
på mit svar. Drop lederuddannelserne og 
gør kurser mere relevant for jævne 
medlemmer og nyjægere. Kurser skal være 
relevante og gratis, gerne webinar, men 
ikke for mange. Ryd op i organisationen, 
halver den det første år  og halver den igen 
året efter. Drop delegerede og lav direkte 
valg. Drop ALLE tanker om 
arealbegrænsning af hjortevildt. 

• DJ styre jægernes ønsker enerådigt og ikke 
som et Demokrati, hvor der er flere parter 
om forhandlingerne, det syndes jeg er 
meget sørgeligt. 
DJ politik er I mine øjne baseret på Jæger 
der har (Undskyld mig udtrykket) 'Røven 
fuld af penge' og dem der slikker DJ i 
Røven. 

• Nogle kurser i hundearbejde 
Noget mere viden om hvorfor der ikke må 
skydes dåvildt på Bornholm, der sidder 
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nogle gamle nisser med deres meninger om 
at der skal passes på dåviltet på øen, men 
alle andre end dem der sidder i denne 
hjortegruppe er enige om at der skal åbnes 
op for det, det vil jeg gerne ha at i tager 
fat i. 

• Kom nu i gang! 
Husk at i repræsenterer jægerne. Ikke 
ornitologer, hundeluftere, mountainbikere 
og alle mulige andre. 
Vi har brug for et stærkt forbund som 
arbejder med gejst og vilje. Det er på tide. 
Kom nu ! 

• Jeg vil håbe man vil arbejde for at fremme 
havjagt 

• jeg syntes at i skal kæmpe mere for at de 
røde ikke for  
afskaffet jagten i Danmark. 
de vil helt klart ikke  jagten hvis de kunne 
bestemme. 
så jægerforbundet kunne godt til skønne de 
partier der vil  
jagten og ikke begrænse den. 

• Er generelt tilfreds overordnet set 

• Der bør gøres et enormt stykke arbejde for 
at sikre, at alle jægere forstår, at DJ ikke 
står for lovgivningen om jagt. Mange fatter 
simpelthen ikke, at beslutningsvejene via 
Vildtforvaltningsrådet og miljøministeren er 
et  demokratisk arbejde, der kræver 
forhandling og strategisk tæft.  
 Som det er nu, så tror måske hovedparten, 
at det er DJ der har den fulde skyld for al 
forringelse af vilkårene for jagten i 
Danmark. Ca. 40 timer gammelt input: 
Jagtlederne i et konsortium siger under 
parolen, at der ikke må skydes harer "for 
det er der nogen inde i Danmarks 
Jægerforbund, der har besluttet." Så er det 
edermame op af bakke. Kredsen af jægere 
i Danmark består bl.a. af højtråbende 
hillbillies fra udkroge af landet som man 
aldrig har hørt om. Fælles for dem er, at 
de er komplet hjernedøde, og 
demonstrerer det gerne på alle mulige 
mødesteder på nettet - Facebook fx. 
Jægerforbundet er i deres optik ondskaben 
selv - de forstår ikke helt, hvorfor, men det 
er noget med, at man ikke længere må 
skyde kronvildt som det passer en. At få 
dem ind i noget der mindre om pædagogisk 
rækkevidde anser jeg for næsten umuligt, 
men der er ingen tvivl om, at de skader 
jagtsagen ad Pommeren til. Det er bare 
ikke nemt, men en større viden om hvad DJ 
laver og hvordan I forsøger at opnå 

indflydelse bør kommunikeres bedre. 
Budskabet om, at alle regler om jagt i 
Danmark kommer via kompromisser, må 
være til at formidle, så selv den mest 
underfrankerede truckerknold kan forstå 
det. 

• Kunne godt tænke mig at formanden gjorde 
alvor at de tilsagn han har givet på Kreds 5 
møder, bl.a. med duer, gæs at de blev 
gennemført 

• En god forening at være i. 

• Det er en rigtig god forening, som jeg er 
yderst tilfreds med 

• Alle skal kunne gå på jagt 

• alt ok. 

• Det duer absolut ikke, at Danmarks 
Jægerforbund er ved at få ry for at være 
de mange hektars forening. 

• Find tilbage. 

• Bare forsæt med at kæmpe for 
jagten/fællesskabet og opbygningen af nye 
jægere i Danmark 

• Farvel.... 

• Angående vildtindberetning. Har tit undret 
mig over hvorfor det ikke er lodsejer/ 
jagtlejer der skal lave indberetning, tror 
det vil blive mere nøjagtig ?. 

• Sørg for at den hjorte jagt som der bliver 
arbejdet for ikke bliver som man hører om. 
Her tænker jeg på arealkravet. Det bliver 
jo kun dem med meget jagt ( penge) der 
fremover kan skyde hjorte 

• Nej 

• Tag og lytte til os små jægeren og forny jer 
og få ryddet op i foreningen 

• Det er vigtig at vi får så mange oplysninger 
om HB arbejdet som muligt da det viser 
hvad der foretages af beslutninger i 
forbundet specielt det jagtpolitiske. Det vil 
også give en indblik i HB  og dermed 
demokratiet. 

• Det bekymrer mig med den ledelse der er i 
forbundet 

• Bedre jagttid på duer  og jagttid på 
gråænder i januar alle steder. 

• Hvis I ikke bliver bedre til at passe på 
strandjagten risikerer I at miste 
medlemmer og organisationen splittes op. 
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Dette er ikke til gavn for strandjagten eller 
andre jagtformer. 

• Husk medlemsskarren er Bredt! 

• Jeg blev sidste år samt i år præsenteret for 
we-Hunt på jagt i Sverige og er meget 
positiv. Her kan jeg følge vejret, 
kommunikere med teamet og se vindretning 
samt skydeafstande + mm. 
Den giver mange info, som jeg bruger under 
jagt fra platforme.  
Her får jeg god rabat pga djf 

• Jeg synes I skulle foretage et 
medlemsafstemning via dette medie, for at 
få en mere nuanceret tilbagemelding på, 
hvordan den brede jægerskares holdning er 
omkring hjorteforvaltningen, da det er ved 
at dele DJ på tværs, så jeg tænker det ville 
være rart at se hvad flertallet mener. 

• Der mangler tilslutning til DJ. Jeg tror at 
man skal lave et medlemskab som kun 
koster 75-125 kr. og som udelukkende er 
baseret på digital kontakt og som f.eks. 
medfører en forsikringsdækning, som ikke 
allerede er omfattet af jagttegnet. En 
forening som kun repræsenterer 30% (eller 
måske i virkeligheden endnu mindre) kan 
ikke optræde med vægtige argumenter.)  
Glem det latterlige medlemskort som 
udsendes med post hvert år (og nogle gange 
flere gange årligt!!) Total svineri med 
pengene. 

• Vi skal have en ny formand. 
Claus skal ud 
Jesper skal ind. 
 
DJ er kørt fast. 

• Uden at vide noget konkret. 
Så vil jeg tro at 80% af jeres medlemmer er 
normale lønmodtager der dyrker jagt på 
den gamle model. 
Bygger skjul skyder duer, skader, ænder og 
diverse. 
Altså ikke trofæ jæger der kun skyder hvis 
der er noget de kan vise frem.  
Dem bør i nok tænke noget mere på 
fremadrettet. 

• Jeg håber DJ forbliver en stærk 
repræsentant for de danske jægere, og 
varetager at alle har de bedste vilkår og 
forudsætninger for at gå på jagt uanset 
størrelse og omfang. 

• Ja et ønske kunne være skydestiger  
Mit ønske er at skydestiger kan sættes i 
hegn for at skabe større sikkerhed. 

• Jeg et glad for forbundets arbejde, men 
der skal flere medlemmer til. 
Der skal gøres mere for at formidle til 
andre end medlemmerne. 
Man hører f.eks tit argumenterne for ikke 
at være medlem er at man tror dj er enige 
i flytning eller indskrænkning af jagt tider 
osv. Jeg tror at En stor del af ikke 
medlemmer og en del medlemmer ikke 
forstår eller ikke vil forstå at det er en 
forhandling eller politik der ligger til 
grunde for de enkelte beslutninger. Man 
hører tit brokkeri over at man har været 
for slap ved forhandlings bordet. Det er 
også langtfra alle der har forstået at vi alle 
skal være dygtige og ansvarlige i vores 
udøvelse af jagten og at vi konstant skal 
bevise det hvis vi skal gå på jagt fremover. 

• Jeg syntes der er for meget med store 
jagtrejser, det er ikke for 
,,almindelige,,jægere mest for dem som 
mener de er noget . Der er for lidt lokale 
nyheder fra de respektive jagtforeninger. 

• Kom nu noget frem i medierne og gør vores 
indflydelse gældende, og virk som er stærk 
organisation i stedetfor og være 
eftergivende hele tiden, man hør om dorf 
og Danmarks naturfredningsnævn i 
medierne tit. Lad nu være med og lave de 
åndsvage særfredninger i de forskellige 
områder med fugle og klovvildt 

• Jeg syntes at regler om jagt på kronhjort er 
upassende for midt område med en pause 
midt i det hele og 1 km væk kører jagten 
igennem. 

• Jeg er PT ikke særligt aktiv på jagtfronten, 
pga arbejde og andre fritidsinteresser, men 
tænker jeg genoptager det når tiden 
kommer til det. Så PT er jeg meget dårligt 
opdateret, men det er min egen skyld. 
 
Jeg fortsætter med at være medlem af DJ 
da jeg ser den som min "fagforening" den 
arbejder for jagten og min støtte er så mit 
medlemsskab 

• Jeg syndes i gør det rimeligt godt. 

• DJ skal turde tage en reelt debat om de 
danske jægeres manglende evner til at 
afskyde hjortevildt ordentligt inkl. 
acceptere arealbegrænsning med kvoter! 
Mindre parceller må slå sig sammen og på 
den måde opnå ret til at afskyde en større 
hjort. Så må det gå på skift mellem 
parcelejerne/jagtlejerne, hvem der det på 
gældende år kan skyde en hjort. På den 
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måde motiveres til samarbejde mellem 
især mindre lodsejere, hvor “nabokrigen” 
ofte er stærkest  

• kom nu fremad..... Folk skal vide hvad vi 
står for 

• Jeg synes det er noget plader at man skal 
søge om tilladelse til regulering af feks. 
Ringdue. 
Så kald det dog det det er jagt, når der må 
bruges skjul m.m. og der er jo ingen 
personlig kontrol ved de smarte 
ansøgninger der tager 1 min. at få godkendt 
tilbage. 

• Jeg melder mig ud  fra årsskiftet sammen  
med en stribe venner, indtil der indføres 
DIREKTE VALG. 

• Jeg har meget svært ved at anbefale DJ 
med en valgstruktur hvor det enkelte 
medlem ikke har direkte valgmulighed. Her 
tænkes specifikt ved formandsvalg. 
 
Den gamle valgstruktur er specifikt årsag til 
alt for mange konflikter og et dårligt image 
for DJ. 

• God forening 

• Nej 

• Der er for lidt journalistisk indhold om 
buejagt i jæger. Til gengæld er der for 
meget stof om at nu er der, lokalt i ...., 
nedlagt dit og dat under jagten på... den... 
Jeg er overbevist om at det ikke har 
interesse for andre end den der nedlagde 
vildtet og så dem der keder sig rigtig meget 
og ikke har noget at snakke om. 

• Tak for arbejdet i gør dagligt og det er 
dejligt at i spørger via dette spørgeskema 
for at blive klogere på modtagerne. 
Der er mange meninger at forholde sig til 
og jeg fornemmer de går i alle retninger, 
hvilket besværliggør jeres arbejde.  
Tak for indsatsen! 

• Alt i alt godt tilfreds ;o))) 

• Ingen 

• Der har været en fantastisk udvikling i 
kron- (og då-) vildt bestanden i DK. Dette 
har givet "den lille mand" muligheden for at 
"sætte sig ud i håbet", - og mange er lykkes 
at skyde sin første kronhjort, som 
sandsynligvis har været en ung 
mellemhjort. Jeg tillægger værdien at et 
stort antal jægere, som har kunnet "leve i 
håbet", - og altså i det seneste årti i mange 

tilfælde har fået dette opfyldt, større vægt 
end rutinerede kronvildtjægeres større 
mulighed for at skyde en 14+ ender. Jeg 
anerkender - ligesom DJ - 
naturbeskyttelsesfolks påpegning af mangel 
på gamle hjorte i bestanden, - men 
bemærker, at det eneste forslag, som ikke 
har været diskuteret, er at styrke 
forekomsten af gamle hjorte gennem 
eksempelvis år 1+2 at frede 14+ ender, 
dernæste år 3+4 at løsne op gennem 
fredning af 16+ ender, dernæst 18+ 
ender...... Helt sikkert voldsomt upopulært 
og uigennemførligt, men ville anderledes 
end de ordninger som synes at blive 
løsningen adressere "den lille jægers" 
mulighed for at skyde sin første hjort, og 
her er det jo ligegyldig, at det er en 
mellemhjort.  
Der er i medlemsbladet en naturlig fokus på 
trofæjægere. Antagonisten hertil plejer at 
blive kaldt kødjægere. Måske findes der en 
gruppe, som blot kan betegnes jægere.... 

• At men kan fravælge jæger 

• nej 

• DJ forekommer upålidelig i sagen om 
hjortetænder! 

• Tænker jeg endnu engang vil nævne det !! 
Jagttid forhandlingerne, møder vi bare op 
uden at have noget med i vores kuffert? De 
andre der møder op ,har en masse med, 
men det virker som om vi jægere, kun har 
forberedt at skulle forsvare os selv.. 
Hvorfor har vi ikke ting med som vi kan hive 
op af kufferten, eks- hvis vi bliver angrebet 
på at vi ikke er i stand til at kunne kender 
ænder fra hinanden, så kan vi jo sige at vi 
faktisk har en rigtig hård uddannelse inden 
for emnet(jagtprøven), men hvad med dem 
fra DOF, der tæller ænderne, hvad 
uddannelse har de?? Angriber de os med at 
ville Frede arter, kan vi jo bare forlange 
jagttid på nogle af dem der er faglig 
grundlag for at kunne bære jagttid. Hvad 
med grævling, skovskade, allike, sjagger, 
Ravn, Vibe, måske er der andre af de små 
vadefugle der godt kunne tåle en jagttid? 
Mener grævlingen blev fredet i sin tid, pga 
at det var en sød rar bamse. Hvad med 
svanen? Den har vel jagttid i Tyskland(eller 
må reguleres) har jeg set i nak og æd. 
Måske det er vores alles national fugl, men 
hvis der bare er faglig grundlag, skal det 
tages op!! Tænker det ville være gode kort 
at have på hånden i en forhandling. Og så 
benytte sig af samme strategi som andre i 
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vildtforvaltningsrådet, og henvende sig 
direkte til ministeren, uden om rådet. 
Være lidt mere en gammel snu slagtehund, 
og bruge alt det ujævne trav som 
overhovedet muligt, det syntes jo at være 
de andres strategi, som åbenbart virker!! 

• Mere åbenhed omkring valg så det ikke er 
en lille sluttet kreds 

• Tak for 60år i forbudet. 
Knæk og bræk. 
 

• lad vær med at lave jagt tider om (hare og 
dådyr) 

• Bliv bedre til at varetage den lille jægers 
interesse, kæmp for mere jagt i strædet 
for begrænsninger. Fx toppet skalleslugere 
blev fredet fordi dof ikke mente at jægere 
kunne kende forskel på dem og stor 
skalleslugere. Hvor er fagligheden. Osv osv 

• Nej er godt tilfreds med det arbejde der 
udføres ! 

• Jeg synes jeres lokale jagttider på dåvildt 
og kronvildt, er fuldstændig skrupskørt og 
forvirrende 

• forset det gode arbejde 

• Det var en lang undersøgelse på 
medlemsniveau 

• Som jeg forstår er vi ca. 500.000 jægere og 
vi er selvfølgelig helt klart nødt til at stå 
samlet i en organisation , der kan bistå os i 
vores fælles  interesser i vildtpleje og 
naturforvaltning, samt løbende kontakter 
til lovgivende instanster 
 

• Enighed gør stærk 

• Knæk og bræk 

• Gammel og slidt alt for lidt indflydelse hele 
toppen skal skiftes ud og nyt blod ind 

• Udmærket organisatorisk arbejde 

• Debatten i/om hjortegrupperne: alene 
ordet Hjortegruppe fortælle at det handler 
om hjorte og ikke det det burde. 
Afskydning af klovbærende vildt for at 
holde en sund bestand på et givent niveau 
mht. antal / vildtskader m.m. 

• Tak for et godt og vigtigt arbejde 

• Jeg er desværre ved at være for gammel til 
et aktivt engagement i forening men 

glæder mig over at være medlem og beder 
jer om at fortsætte det gode arbejde. 

• god jagt 

• I gør det godt - BRAVO 

• Som underviser kunne jeg god ønske at der 
var lidt mere skarphed i det materiale der 
sendes ud fra DJ. 
Senest at der ikke er gjort mere for at 
riffel-instruktørere kan forestå 
gennemførelsen af det obligatoriske 
riffelforløb som en del af 
jagttegnsundervisningen, med en riffel som 
instruktøren lovligt må lade en kursist 
skyde med. 
Og at henvendelser om faktuelle fejl i 
materialet bliver taget mere seriøst, og 
ikke som det ofte opleves, skyldes en 
vrissen kværulant. 
Det er altid ud fra et ønske om at vi 
fremstår bedre og korrekt informeret. 

• Forsøg for guds skyld at bevare diversiteten 
mellem jægerne. Der er lige så mange 
forskellige jagtopfattelser, som der er 
jægere. Godt derfor at kvinderne er 
begyndt at komme med. 
Opfat aldrig jægere som en stor homogen 
masse, der interesserer sig for det samme, 
har de samme meninger og det samme 
(u)kendskab til naturen og vildtet. 

• Skuffende at miste vildtarter fra 
strandjagten, vi er så få jægere og 
jagttrykket så lille nu i forhold til for 30-40 
år siden. Lad os nu beholde artsrigdommen 
når jagten er bæredygtig til det, og få 
noget den anden vej, fx bramgåsen 

• Nej 

• Fjern alle hjortelag/råd - det er noget 
rod.... 
Ens regler om skydetid og hjorteafskydnings 
regler for hele landet 

• Kom meget gerne med flere informationer 
om det jagtpolitiske arbejde. 
Nedton de brådne kar og omtalen af dårlige 
jægere. 
Skeln mellem folk der har jagttegn og 
jægere!! "Enhver kan skyde, der skal en 
jæger til at lade være" 
Brave jægere kender deres revir og vildt, 
før man begiver sig afsted! 

• I forbindelse med DJs organisation, kunne 
jeg ønske at medlemmerne havde mulighed 
for at vælge DJs formand og bestyrelse ved 
direkte valg.  
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Dette er bl.a. brugt i de fleste DJ 
lokalforeninger og andre foreninger bl.a 
Dansk Kennel Klub. 

• I kæmpe hårdere for retten til at gå på jagt 
i DK og for at få flere jagtbare arter 
indført. Tænker at der til tider skal være 
en hårdere linje overfor DN og DOF. 
Desuden når sager i medierne kommer frem 
om døde fredede dyr når man måske gå 
frem og sige at det ikke nødvendigvis er 
jægere der står men nemt kan være andre 
grupper. I stedet for at vi jægere skal 
hænges ud gang på gang. 

• nej 

• Nej tak 
Fortsæt det gode arbejde for vore 
interesser. 

• DJ  er alt for bureaukratisk 

• nej 

• Kontakt reguleringsjæger om regulering det 
troede jeg at regulerings kursus gik ud på 

• Jeg har været medlem af bestyrelsen i den 
lokale jagtforening, hvor tendensen også 
var, at man skulle tage hensyn til de gamle 
jægere som ikke kan finde ud af at bruge 
en PC’er.  
Vi valgte at ignorere denne gruppe ( fandt 
en løsning på anden vis ) droppede all 
medlemsblade og udsendelser = fik skabt 
en god økonomi og en hurtig og opdateret 
kommunikation.  
I bør gøre det samme 

• nej 

• jæger skal ikke være gammelt stof. 
afleveringsfrist 14 dage 

• Har lige meldt mig ud da jeg ikke Kan 
støtte op om den genvalgte formand 

• Enkle jagttider.  Mere jagt mindre 
regulering 

• Jeg syntes det er ærgerligt at  Dj ikke  "tør" 
have anden holdning til jagten på 
hjortevildt. 
Man er nødt til at komme ind i kampen og 
indse at den helt frie jagtret var ok i 
haglvåbenes tid, men den duer ikke i 
riffeljagtens tid . 
Jeg ser Dj som en organisation dersom på 
automobilets fremkomst nægter at der er 
behov for køreregler. 
Jeg tror på at det er nødvendigt med en  
organnation, 

men jeg er slet ikke enig med 
hovedbestyrelsen. 

• Kunne rigtig godt tænke mig at DJ 
arbejdede mere for at få læhegn på 
dagsordenen. Vi mangler ledelinjer 
,dækning og mere biodiversitet i det åbne 
land. Har læst at man i England fik mere i 
EU støtte hvis man etablerede læhegn. Og 
hvis man slettede læhegn/stendige skulle 
man lave et tilsvarende et andet sted. 

• Vi skal have flere medlemmer - så godt 2/3 
ikke står udenfor.  
Vær mere åben overfor hvad der sker i 
udlandet med jagten. Erkend at vi får 
ændret vores natur/jagt voldsomt når der 
kommer endnu flere ulve. Få artikler om 
det i bladet - I behøver som ikke så langt 
væk - Tyskland og Sverige kan da bidrage 
med info - og det skal ikke være forskere 
som DJ lægger sig fladt ned på maven for - 
men almindelige jægeres oplevelser med 
ulven. 

• Knæk og bræk. 

• Find ind til DJs kernekompetencer, politik 
og vær synlige for lokalforeningerne. 
Prioriter: Vildtet, jagten jægerne - også 
selvom det kun er jægerne der kan tale sin 
sag. 

• nej 

• Jeg anbefaler hovedbestyrelsen at være 
hurtigere til at skride ind overfor 
medlemmer der begår eller opfordrer til 
brud på jagtlovgivningen. Samtidig skal det 
ud i pressen med set samme. På den måde 
vil forbundet fremstå mere troværdige end 
de famlende eksempler vi har set i de 
forgangne år. 

• I skal være meget opmærksomme på at DJ 
er: 
Et FORBUND af lokale FORENINGER, hvor 
det direkte DEMOKRATI udøves i 
FORENINGERNE og KREDSENE 
 
Samtidig skal DJ være meget opmærksom 
på de kendetegn som gælder for en 
profession (selvregulerende pga. 
vidensmængden) og det behov der er at 
statuere eksempler. Jeg så gerne uetiske 
klaphatte og lovovertrædere kylet ud 
forbundet og frataget retten til eks. at 
komme på flugtskydningsbaner etableret og 
drevet af lokalforeninger. 

• Jeg er folkepensionist (70 år) og betaler 
stadig fuld kontingent. Jeg bruger og 
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benytter DJ meget lidt/aldrig. 
jeg lavede et indlæg i Jæger i 2016 (måske 
17) hvor andre også skrev videre på mit 
indlæg. Til sidst fik vi besked på at holde 
kæft og stoppe af en DJ ansat. 
OG intet er sket og betaler fuld kontingent 
!! 

• Synes måske at i skal kigge på at alle kan 
gå på jagt og ikke kun dem med meget jord 
og mange penge. 
Tror det er derfor der er ved og blive lavet 
en ny foreningen.(Facebook). 
Vi er nok ved og være nervøse for at vi 
"små" lodsejere bliver glemt 

• Nej 

• Få fingen ud i toppen og begynd at arbejde 
for alle 

• Det går jo heldigvis rimeligt godt med 
Dansk Jagt 
Men kom lige lidt ned på jorden. Jagten 
skal og må ikke komme tilbage til gamle 
dage, hvor kun rigmænd havde indflydelse 
på jagten i Danmark. 
NB!  Få så lige også fokus drejet ind på 
Vestjyllands plage. Nemlig Bramgæs. vi må 
og skal have indført jagttid på disse fugle.. 

• Hvis nogen modtager ydelser i nogen form, 
fra nogen der har interesser i at påvirke 
personen i en bestemt retning - så skal de 
fyres på stedet. 
 
Hvis nogen opfører sig umoralsk - skal de 
ikke være i DJ’ s organisation. 
 
Det er tid til en gevaldig udrensning 

• Jeg er meget godt tilfreds med forbundet 

• I gør det godt. Men husk at være jord nær 
så vi alle føler vi kan være med. 

• Fokuser også på "den lille jagt i Danmark", 
regulering. Pt. alt for mange upræcise og 
uanvendelige elementer i regulering. Et af 
en række gode eksempler er muligheden 
for at regulere sølvmåger. Fint nok - men 
det er sildemåger, der udgør problemerne 
for gartnerier og landbruget). Duejagten og 
-reguleringen.... skandaløs udvikling, hvor 
jeg føler DJ har sovet i timen. 

• DJ skal fortsætte med at være det største 
forbund i dk 

• Arbejd for mindre papirarbejde ved f.eks. 
regulering af krager. Der burde være 
jagttid frem til 15. april i stedet for 
regulering. Rævehvalpe må reguleres 

halvanden før solopgang og halvanden time 
efter solnedgang. Og det må ræven i 
februar. Hvorfor ikke hele året?  
Lyt mere til medlemmerne. 

• Jeg tænker det er vigtigt, at tydelig gøre 
hvad der arbejdes med politisk. 
Og så synes jeg, EU og dyre interesse 
gruppe, har for meget indflydelse på jagt 
tider og jagtbart vildt. 

• Nej 

• Fjern lokal fredning på kronvildt 

• Tag jer sammen 

• Bliver meget trist når jeg læser på 
Facebook at folk er ved at dele sig op i ny 
gruppering  
Jeg syntes det må give meget stof til 
eftertanke hos DJ hvad er skyld i alt dette 
osv jo flere vi er sammen jo stærkere står 
vi over for de udfordringer og opgaver der 
er og vil komme...så DJ i må ryste posen 
voldsomt og gerne i en fart, der er plads til 
nyt og evt nogle personer skulle vige 
pladsen frivilligt til nye kræfter, tror i vil 
hente rigtigt mange point og medlemmers 
tro på tingene igen. 

• Jeg mener, at jagtorganisationen med den 
nuværende ledelse er godt rustet til at 
klare fremtidens udfordringer. 
 
Er meget tilfreds med, at 
jagtorganisationen meget hurtigt tager 
afstand fra uetiske og ulovlige jagtformer 
(fx. drab på rovfugle, ulvespørgsmålet og 
krybskytteri) 

• Generelt tilfreds 
Også med formanden 

• Nej 

• Er overordnet tilfreds med Formand og 
folkene omkring ham på Kalø. 

• Ja prøv at gøre noget mere for 
strandjægerne, det er ligesom alt interesse 
samler sig om trofæjægerne. :) 

• alty ok 

• mange 

• Nej 

• Ja. spørsmål 2. 
 Der er ingen af de spørsmål, jeg er eni i, 
så derfor snynes jeg at DJ er blevet et 
dårligt forbund.... 
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• Tilpasning og nytænkende for at skabe et 
moderne forbund der matcher den 
omgivende samfund. Åbenhed og faglighed 

• Jeg har gået på jagt i snart 50 år, og har 
været medlem af DJ i alle årene.  
Organisationen gør et stort stykke arbejde 
for på en bæredygtig måde at fastholde 
muligheden for at drive jagt i den danske 
natur. 
Stor ros til skiftende formænd og alle 
ansatte gennem tiderne! 

• Synes det er på sin ret, at få taget det 
enkelte medlems indflydelse op til revision, 
således valg til tillidsposter får et mere 
direkte demokrati. 

• Tro man kan får en rolige bagland med 
mere information vedrørende jagt tider da 
alle medlemmer har stor interesse i det.  
Vigtig at høre jeres holdninger om 
jagttider. 

• tænk på den lille jæger, og ikke de  store 
gods jæger, og fine jæger.   små jager kan 
også være gode og hygligt 

• folk på overførselsindkomst og pension 
finder kontingentet for dyrt.  
kunne man reducere taksten væsentligt ved 
at nøjes med fx 4 trykte magasiner om året 
og så 8 netbaserede udsendelser.  
yngre folk nøjes gerne med netudgaver. 

• Vi har mistet flere medlemmer grundet det 
tvungne medlemskab (kontingent) til DJ, og 
det ærgrer mig 

• i må få fingeren lidt ud og gøre jer lidt 
mere synlige. hold noget mere på jagten- 
arter og tider, i stedet for bytte bytte 
købmand. de senere år har vi kun fået 
mindre jagt uden noget nævneværdigt 
grundlag. sæt i værk. 
mvh søren 

• Kæmp for den frie jagt i Danmark - som 
ikke dikteret  

• Jagt på Krager i August da ungerne for 
længst har forladt reden 

• Generelt gør I det godt, fortsæt blot 
samme stil 

• Nej 

• kommunikation fra ledelse og 
medarbejdere til kredsene og koordinatorer 
når de har et engagement i området 

• godt blad 

• Husk de personer som ikke har mange 
penge til jagt de vil også gerne på jagt 

• Prøv nu at kæmp for vores frie jagt på 
havet, vi er ikke alle til de forlængelser af 
fasannedskydninger mv. som havjagten de 
seneste 20-25 år er blevet ofret for!! 

• Svar på konkrete spørgsmål fra medlemmer 
Inddrag andre end DCE til undersøgelser der 
får indflydelse på jagt og jagttid , feks 
Københavns universitet eller lign 
Øget fokus på hjælp til etablering af 
skydebaner ( meget mere aktivt , ) 

• Mere lovstof for jagt i nabolande som 
Sverige 

• Ren i  meldingen om fejl trav, 
Skudt ulv Rovfugle udlægning af gift etc 
 
Klar fordømmelse og esklusion, ÷ retten til 
jagt etc 

• Godt arbejde 

• Fortsæt det gode arbejde i laver nu !! 

• Jeg har meldt mig ud pr 1 januar, I gør for 
lidt på at bibeholde jagten for den "lille 
jæger" og lader jer kue af DOF og ligesindet 
organisationer. Gang på gang har I ikke haft 
den fornødne gennemslagskraft. Ledelsen 
ved DJ er med andre ord for svag overfor 
modstanderne. 

• Nej 

• Vær lydhør over for kritik. Man kunne jo 
også lave demokratiske afstemninger og 
ikke kun begrænse sig til 
meningsundersøgelser. 

• arealkrav på hjortevildt er vejen frem. 

• Der er fejl i denne spørge undersøgelse. 
Fejl forekommer når man skal udfylde e 
mail til at sige ja til at deltage i 
konkurrencen og frem. Feltet under e-mail 
er auto udfyldt med Nej. Og så kom man 
ikke komme videre i spørge skema.  Dårligt 
at i sender en spørge undersøgelse ud med 
fejl i. 
Kontakt mig på info@wayup.dk hvis i vil 
have skærmdump af sekvensen i skemaet.  
Mvh Niels 

• jægeren er super 

• En fantastisk forening såvel faglig som 
demokratisk 

• Vi bliver nødt til at gøre vores 
vildtforvaltning meget mere bæredygtig og 



377 
 

baseret på fakta. Jeg mener at lande som 
Polen bør være forbillede for for eksempel 
råvildtforvaltning. Den unge generation 
forstår dette, mens de "gamle" prøver at 
fastholde anarkiet. Vi taber også kampen 
om naturen hvis vi ikke erkender at øvrige 
interessenter kigger os meget mere i 
kortene end tidligere. 

• Jeg tror det er på tide at ændre DJ's 
struktur til et mere direkte demokrati med 
direkte valg. 

• nej 

• vi ønkser handlen NU  og ønsker forvaltning 
af alt vildt i danmark skal være i alle 
jægeres interasser. og skal kunne  laves om 
efter fx fredning perioder.  og tilbage til 
jagt..  
 
hvis noget fx er i nedgang gør det da ikke 
noget med et år eller 2 i fredning og så 
tilbage tiljagten..  
 
lad nu være med at trække fredninger ned 
over hoveder  på jers medlemmer 
 
det folk betegner dj for. er at have fasaner 
og kronvildt i hovedet.. 
 
i skal hører på jers medlemmer ikke på alle 
andre 

• Som det fremgår af mine svar , er jeg godt 
tilfreds med DJ som overordnet 
organisation, men grundet problemer i den 
lokale jagtforening og DJs deltagelse i 
"løsningen" har jeg ikke den store lyst til at 
deltage i lokalarbejdet pt. 

• For et medlem som jeg, er prisen på 
kontingentet ikke ligegyldigt.  
Jeg synes det er for dyrt med 750 kr plus 
300kr for fx 3 lokalmedlemssaber, som jeg 
havde tidligere, hvor man kunne betale 50 
kr til  den lokale kasserer første gang man 
kom til flugtskydning.  
Jeg er rigtig ked af, at det ikke er en 
mulighed længere, og overvejer helt at 
udmelde mig på den baggrund. 
Bureaukratiet har fået for meget magt. 
Desværre. 
Jeg har været medlem af jagtforeningen i 
en årrække som helt ung 16 årig  jæger i 
1980'erne. Var ude nogle år. Men kom med 
igen for ca 13 år siden, Da jeg igen kom i 
gang med flugtskydning og ganske lidt jagt. 

• Er i tvivl om jeg vil fortsætte mit arbejde 
for Jægerforbundet. Efter at have set 

hvordan man i kreds 6 vælger en 
pensionist, som knap kan gå som 
hovedbestyrelsesmedlem fremfor en 
virkelig velkvalificeret kandidat er jeg nået 
til den erkendelse at Jægerforbundet 
primært er en forening for gamle mand, 
som ikke tør se verden ændre sig for 
øjnene af dem. Hele forløbet omkring 
struktur er i den grad gennemsyret af 
samme sygdom. Så hvis der ikke snart sker 
noget i retning af udviklingen af forbundet 
vælger jeg nok at anvende mine ressourcer 
på noget andet frivilligt arbejde 

• Ved godt i allerede gør det, men kan ikke 
lade være med at tænke på endnu mere 
lobbyarbejde og flere gode "historier" om 
jagten. Og I skal have mange plus for først 
at få lyddæmpere tilladt og nu natsigte 
mod invasive arter. 

• Håber i får styr på hjortevildtgruberne det 
er da fuldstændig latterlig når det er 
nødvendig at skyde alt (kalv hind og Hjort ) 
på den ene side af åen -vejen og intet på 
den anden.  DEt lugter da fælt . 

• se jægerne  som en stor del af natur pleje, 
være open over for nye måder at tænke 
natur og jagt på og gå i positiv dialog om 
nye tiltag, invitere de unge til møde i 
jagtens hus og lad dem komme med de ting 
de syntes der skel til for at DJ kan være 
noget for dem. 
DET ER DE UNGE DER VORES FREMTID 

• Nej 

• Jeg synes forbundet ligger for meget under 
for andre interesseorganisationer (DOF, 
Naturfredningsforeningen, etc.). DJ virker 
bange for at tage en hård diskussion - der 
er for mange i DJ som "indordner" sig ift. til 
disse fordi man er bange for at miste jagt. 
Kom nu ind i kampen! 

• Se mine tidligere kommentar 

• Husk at ikke alle kun går på jagt efter 
firbenede dyr 

• Håber det fortsætter trods uheld blandt 
jægerne. 

• husk at kæmpe sagen for os hyggejægere 
der nyder de gode stunder og gode selskab, 
uden det skal være alt for bureaukratisk...  
lad os også få noget realisme ind omkring 
areal størrelser. 

• Fra at være en der via undervisning som 
jagttegnslærer argumenterede flittigt for 
dj, er jeg efterhånden meget stille i dette 
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forhold. Dj er ikke længere en 
samarbejdspartner jeg har tillid til. 
Foreningen er ikke længere demokratisk. Vi 
skal have et andet valgsystem. Hvilket givet 
vis ville gøre flere medlemmer aktive. Der 
er ikke længere plads til folk med en anden 
mening, husk det er netop i uenigheden nyt 
opstår. 

• Være mere synlige på tv når der er nyt 
eller nye tiltag rent politisk her tænker jeg 
på formanden 
Senest med stigningen på jagttegnsafgiften 
som blev udmeldt i nyhederne 
Hvor var vores stemme? 

• nej 

• Bliv bedre til at søge politisk indflydelse !!! 

• Jeg er glad for man tog mit brev vedr. 
ændringer til afvikling af årsskydning 
alvorlig og har efterfølgende ændret 
afviklings proceduren, således det kommer 
til at være et rotations princippet. 

• Træf dem beslutninger der skal til for at 
afslutte tingene. ( Mere handlekraft og 
færre spørgsmål. 

• Bliv bedre 

• Er det ikke snart på tide at vi begynder at 
kæmpe for jagttider på diverse vildtarter i 
stedet for regulering, 
Jeg mener vi heder jægerforbundet ikke 
reguleringsforbundet. 

• nej 

• Som sædvanlig undervurderes den tid, der 
skal bruges til at besvare spørgsmålene 
seriøst. 
Lad hellere være med at skrive hvor lang 
tid, der kan gå. 
Som tidligere samfundsvidenskabelig 
forsker kender jeg til brugen af 
spørgeskemaer. 
Selv jeg føler mig noget fåret, når jeg 
bruger 3 gange så lang tid som anslået i 
instruktionen. 

• Om DJ vil bidrage til at gøre 
forsikringsordningen i forbindelse med 
dansk jagttegn gældende for fast 
bosiddende i Grønland. Vi bidrager til 
forsikringen, når vi indløser dansk jagttegn, 
men er kun omfattet af forsikringen ved 
jagt i DK 

• Godt initiativ med medlemsundersøgelse, 
forhåbentlig kan det mane kritikken på 
visse sociale medier i jorden. 

• Tror i har tabt kampen om medlemmerne 
definitivt. Få prisen på medlemskab ned på 
et niveau der modsvarer det man reelt 
modtager, og lad dem der deltager i kurser 
etc. betale den fulde pris for dette. 

• Nej 

• Nedlæg alle lokale krondyrsgrupper og 
opdel landet i 5 områder der forvaltes 
centralt 

• Jeg føler at der går mere mod hjælp 
tilgodsejer en os små jæger , og jagt 
tiderne bliver dårligere år for år 

• Kan være svært at dæķke allé medlemmer 
behov i en stor organisation 

• DJ skal være bedre til at fortælle 
nødvendigheden af at være medlem i DJ,så 
vi står stærkt imod andre grønne 
organisationer! 
Belønne medlemmer som skyder mange 
mårhunde, krager! 

• Positiv eksponering til almen befolkning af 
forbundet som fx. deltagelsen i TV 
programmet med Bonderøven Frank om 
insekternes overlevelse. Det kræver 
naturligvis den rette balancegang. 

• Det virker til at man til tider vil nå alt og 
alle mht forskellige initiativer, så bliver 
kvaliteten derefter. Vi ser store ændringer 
i jagttider, faldende medlemstal, 
Den danske jæger ser ikke at vi får noget 
ekstra ud af vores medlemspenge, vi vil se 
et politisk arbejde blive gjort så vi kan få 
vores jagttider og traditioner tilbage. 
 
Danske jægere bygger på traditioner - men 
ændringerne i jagttider e er for store - eks, 
så når man hjemme på gården i de sidste 
30 år har holdt agerhønsejagt og harejagt 
samme dag, men ikke længere kan det, så 
skal man tilpasse sig, og jagt og traditioner 
er det modsatte end tilpasning til nye ideer 
og nye tiltag. 

• Tak for godt arbejde! 

• I gør det godt ! 

• nej 

• Jeg er glad og tilfreds med mit medlemskab 
af DJ 

• Vigtigt DJ er aktive i det politiske så jagt 
ikke ender med at blive forbudt eller meget 
restriktivt. Vigtigt at vise at vi jægere står 
for en stor del af naturplejen og derved 
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bidrager meget til at vi har en varieret 
natur i Danmark 

• direkte valg af formand, tak 

• Læs Sten Andersen artikel i JAGT, VILDT & 
VÅBEN  
nr. 47 - 2020  - 
  
- og læg de interne hundeslagsmål på 
hylden !!!!!! 

• nej 

• I burde arbejde for et fælles  
EU jagttegn og forsikring gældende i hele 
EU for alle EU jægere 

• Ja, vi har en arv ved at kunne drive jagt i 
Danmark, den skal vi alle passe på, der er 
desværre mange der nogle som ikke forstår 
det. det gør mig harm som gammel jæger i 
60 år. 

• Jeg er glad for at være med i Dj 

• For alt verden, lad være med at give køb 
på forringelse af jagten (jagttider) i 
vildtforvaltningsrådet eller til 
fuglekikkerne, STÅ FAST på vores (jagtens) 
rettigheder. 

• Jeg har været medlem i ca 30 år med i 
lokal bestyrelse i 17 år og har aldrig følt 
afstanden mellem lokalforening og 
hovedbestyrelse så lang som nu 

• jeg ville ønske at menig mand kunne få 
stemmeret til valg af formand. 

• Medlemmerne burde have mere at sige, 
især i valg situationer. Der burde alle 
medlemmer kunne afgive stemme, og ikke 
kun de få der er udvalgt på kredsmøder mv 
 
Så mindre topstyring vil være det der giver 
DJ en ny begyndelse 

• få nu gjort det forbund mere demokratisk 
man fornemmer som menig medlem at 
jægerforbundet er for de få såkaldte 
tillidsvalgte og menig medlem har ikke 
chance for at råbe hovedbestyrelsen op  
og hvis man er uenig med de beslutninger 
der bliver truffet bliver man stemplet som 
kværulant  
hvis man har midler til denne undersøgelse 
hvorfor har man så ikke lagt 
formandsvalget ud på samme måde  
det ville have skabt mere ro uanset 
resultatet, da alle medlemmer havde haft 
muligheden for at give deres mening til 
kende 

• Stop arealkrav til hjortevildt - glem det 
svenske system - forbyd brunstjagt i stedet 
- forkert at lanmænde med lille ejendom 
skal føde dyrene og godsejeren skal have 
fortjenesten ved afskydning af store 
trofæer 

• Se at komme ind i den politiske kamp. 
Ellers mister I medlemmernes opbakning - 
også min. 

• jeg har stor respekt for arbejdet i den 
enkelte lokalforening. her er der plads til -
og brug for- alle - også ham der skal lave 
kaffe til et kursus 

• Vær lidt mere kontante i jeres 
udmeldinger. 

• Der er så mange modsatrettede oplysninger 
i det offentlige rum om naturen og miljøet.  
Et tæt synligt samarbejde mellem alle 
grønne organisationer ville styrke det 
naturen/diversiteten med krav om større 
ansvar fra landbruget. 
Bonden skal drive sin gård i balance med 
naturen. 

• Det går skævt med jagttiderne. Der er jo 
ingen jagt tilbage i oktober med hagl. Duer 
og harer er nu også taget væk. Snepperne 
er ikke kommet endnu, og lam er for små 
at skyde. Vi må som minimum have duerne 
tilbage. 

• Arbejde med jagt for alle og bladet skal 
ikke være en skov af annoncer 

• Kun i forhold til medlemsbladet Jæger. 
Flere gode jagthistorier og artikler 
fra"gamle dage " 

• nej. 

• Fortsæt det.gode arbejde for jagten i dk 

• jeg vil meget gerne et klistermærke med 
jeres logo til min bil mvh Hardy 

• Nej 

• Jeg syntes det er for dårligt at når der 
kommer ændringer i jagttider og 
begrænsninger i jagten er det som oftest 
de små det går ud over og især strandjagt. 
Da det er en jagtform jeg har en meget stor 
passion for frygter jeg lidt for fremtidens 
muligheder på vandet. 
Og det er en af de primære årsager til at 
jeg går og overvejer at melde mig ud af 
Danmarks jægerforbund. 

• Nej 
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• Åbenhed i forbundet. 

• Nej, jeg synes at i gør et fantastisk 
arbejde. 

• Jeg synes i snart skal til at møde os i 
øjenhøjde 

• Revudering af bukkejagten, evt flyt den så 
der kan jages i brunsten,  en bedre 
kronvildt og dåvildt forvaltning, der gør 
jagten mere fri og fair,  så det ikke kun er 
de store lods og skovejere, der blir 
tilgodeset 

• Jeg har foreslået mit 
hovedbestyrelsesmedlem, at DJ  
skulle gå forrest og få løst problematikken 
omkring de for få store kronhjorte. Det er 
ikke sket endnu!!! 

• Jagtpolitisk arbejde er ingen succes for DJ. 
Kron- og dåvildtforvaltningen er noget rod 
og giver ingen mening. DJ ligger under for 
de andre aktører i vildforvaltningsrådet og 
er alt for blød og uden kant. 

• Vågn op se hvor mange i mister som 
medlemmer 

• Den udbruds gruppe der pt er igang med at 
lave en ny forening og ikke vil være en del 
af DJ skal der kikke på hurtig da det kan 
kræve meget unyttig arbejde for DJ  
 
Der er nu brugt meget tid på at udannelse 
af frivillige ledelse i dj.   
 
Dem der nu vil være med til at se hvad kan 
der gøre beder i dj burde i kalde samme og 
se høre om de har ideer til ny tænkning. 
Det er folk der vil dj  
 
Ellers havde de ikke brugt tiden på den 
udannelse.  
 
Der er helt sikker folk der kan være med til 
at finde den nye vej for dj sammen med 
ledelsen. Her er folk fra alle kredse. 

• nej 

• Jeg er ivrig hjortejæger, og er rimelig 
irriteret over alle de indskrænkede og 
forskellige jagttider på kronhjorte.  Jeg har 
råd til at købe mig til kronhjorte og være 
med i konsortier med store kronhjorte, så 
det er ikke fordi, at jeg er sur over ikke at 
have mulighed for at skyde hjorte. Jeg 
synes, at de nye jagttider gør 
kronhjortejagten til noget stress-værk. Og i 
stedet for at skyde de rigtige hjorte bliver 

man forceret til at skyde de første og 
bedste hjorte, som kommer forbi. Jeg er 
med på jagter, hvor der i forvejen er ALT 
for mange kronhjorte i forhold til hinder og 
kalve - og det bliver bare værre og værre. 
Vi risikerer, at der er flere store hjorte end 
hinder. 

• tak for det gode arbejde med at bevare 
jagten - fortsæt det gerne så der også er 
jagt fremover og gerne med flere arten på 
jagttabellen. 

• I skal mere på banen! Bla nu her hvor 
jagttiden blev flyttet på både skovduer og 
harer. Det er minimalt hvad man har hørt 
om de beslutninger, som er totalt tåbelige 
og uden reelle grundlag . I det hele taget 
skal i være mere ude med hvad vi jægere 
kan og gør . Bla hvor meget vi gør for 
naturen kontra de andre grønne 
organisationer 

• der er arrangementer for ny-jægere - 
måske man skulle lave arrangementer for 
jægere der mangler et sted for dem som 
ikke er en del af det gamle slæng. 

• nej 

• Drop adaptiv jagtforvaltning og kæmp for 
alle jægeres ret til at gå på jagt på deres 
lovligt erhvervede arealer. Lad være med 
at bruge laveste fællesnævner for at skære 
i muligheden for den “lille” mands ret til at 
gå på jagt. Min erfaring gennem snart 30 år 
er at store jagtinteresser laver større fejl 
end små. de bliver bare sjældent opdaget 
på grund af held og kammeratskab hvor 
man holder hånden over hinanden 

• Ud fra de stillede spørgsmål og min 
besvarelse heraf, kunne man konkludere 
"han stiller krav, men er ikke villig til at 
yde/gøre indflydelse gældende" - dog skal 
forstås, at nogle er dybt engageret i deres 
daglige virke og har, derfor, ikke ressourcer 
til at løfte opgaver, så som 
foreningsarbejde. Jeg yder i form af at 
være riffelinstruktør,  små kurser i 
knivslibning m.m.; så måtte man 
konkludere, som førnævnt, vil det ikke 
være korrekt, men tendentiøst. 

• Vågn op og indføre et demokratisk system 
vi er mange der ikke gider at være 
medlemer og der skal ske noget inden året 
er omme ellers melder jeg mig ud og ind i 
dansk land og strandjagt forening.. god 
aften 

• Glad for at modtage Jæger. 
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• I gør et fantastisk arbejde, som de danske 
jægere og skal lære at værdsætte endnu 
højere. 

• Vi skal være mere synlige i den offentlige 
debat.  
Og fortælle vi er kloge på naturen for vi er 
i den og bruger den.  
 
Og vi skal være hurtige til at sende info ud 
om hvordan medlemmer Forholder sig til 
svine pest. Og hvad man som jæger kan 
gøre nar man er på jagt i udlandet.  
 
Arbejde for mere sikker jagt.  
Forslag.  
Opfordre til samarbejde mellem jæger og 
hjælpe hinanden i stedet for at være 
misundelig og bekrige hinanden. 

• Fyr alle “journalister” på jæger og lav et 
interessant magasin i stedet.  
Kom ind i 2020 - brug qrkoder til film på 
nettet, kom med anbefalinger til jagtfilm. 
Gør meget mere ud af de jagtformer som 
danske jægere rent faktisk dyrker, fx 
bukkejagt i Polen og fasanjagt med 
konsortium.  
Vær meget mere tydelig om hvordan vi får 
mere jagt og regulering. 

• Det virker som en meget lukket forening set 
udefra med tanke på det sidste 
formandsvalg. 
 
Hvem har stemmeret, hvem har ikke 
stemmeret, hvordan går man sin indflydelse 
gældende som medlem? 
 
En FAQ på hjemmesiden op til valget med 
den salgs informationer let tilgængeligt 
ville have sendt en godt signal. 

• savner mere omkring den almindelige 
danske jagt . 

• Jeg har fra årsskiftet meldt mig ud af DJ. 
Primært pga håndteringen arealkravene 
men også den demokratiske opbygning af 
DJ der er alt alt for topstyret 

• Lad os få sweisshundene ind under 
jægerforbundet. 

• Kig på bukkejagten i foråret og udviklingen 
i bestanden. Endnu mere fokus på jagtetik, 

• Tag kampen op mod Danmarks 
naturfredningsforening de har da alt for 
meget magt. 

• Det er beskæmmende at være medlem af 
et organ der burde være talerør for 
jægerne men som i 90% af tiden er mere 
fokuseret på at holde deres taburetter 
uanset hvor meget de skal fordreje 
sandheden for at få det til at se bedre ud. 
det gælder stort set hele bestyrelsen incl. 
formanden, i er ikke jeres opgave voksen. 

• Nu har der hvis snart været fokus nok på 
afskydning af kronvildt. Men hvad råvildt, 
synes selv jeg ser mindre af det 
efterhånden. Desværre. 
Jeg synes man brude have riffel og hagl 
prøve hvert 5. år lige som bugejægerne. 
Tænk på at der er mange der aldring har 
vist de kan ramme med hagl eller riffel. 

• Knæk og bræk! 

• Fortsæt det gode arbejde. 

• godt forbund...:) 

• Mine holdninger til DJ er desværre at man 
som alm. medlem og almindelig jæger er at 
man står alene og bliver ført bag lyset. Og 
at der drives lobbyisme og lokumsaftaler 
oppe i toppen. Det er ikke længere en åben 
og ærlig organisation med klare mål for 
medlemmerne da dette kun kommer frem i 
form af hvor meget jagt der bliver fjernet 
og hvor meget de "rige" kan få til deres 
hjortejagter osv.  
Jeg kan desværre ikke stå bag DJ og 
formand eller ledelse!! 

• Nej 

• Få ro på - og lyt. 
Det nytter ikke, at jægerne i et lille land 
som Danmark opdeles i to foreninger, - det 
hjælper ingen, slet ikke os jægere. 

• Sammen står vi stærkere 

• En mere enig og modigere HB og formand, 
når politiken skal fastlægges overfor 
"støjende" grupper på facebook. Ellers 
slutter mit mangeårige medlemskab snart. 

• Vi skal blande os i politik 

• lad vildtet bliv forvaltet af jægere. 
jagtiderne skal passes følges ad. 
kronvildtet er en stor succes. hvorfor 
begrænse afskydningerne når det går godt 
kun for at det kommer godserne til gode. 
 
har ad flere omgange kontaktet vores 
formand som ikke vælger og lytter eller 
komme i dialog ang. dette problem med 
kronvildtet. dette er dybt problematisk. 
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der skal laves en afstemning om ny formand 
omgående med alle betalende medlemmer 
som stemmeberettiget. nem id findes så 
dette kan sagtens gøres gennem dette. 

• Et fantastisk forbund - Tak 

• DJ's organisatoriske opbygning er ikke 
tidssvarende. Den genvalgte formand 
optræder i visse sammenhænge upassende, 
og burde erstattes af en betragteligt bedre 
begavet person. 

• I skal virkelig til at tage jer sammen. I er 
gammeldags, jeres syn på naturen er 
gammeldags, i udnytter ikke hvad i har af 
ressourcer på det biologisk område og 
presse området, i er langsommelige og 
udemokratiske. Lige nu tiltaler i kun en lille 
gruppe jægere, det er også dem der sidder 
flest af i repræsentantskabet. På den måde 
kommer der aldrig ændringer. Det hele er 
lukket, HB's arbejde er skjult og i vil ikke 
have det frem. Sådan kunne man blive ved. 
Det bliver aldrig moderne, relevant og 
attraktivt på denne måde. 

• Jeg kunne godt tænke mig at vi kunne 
stemme.. til formandsposten og til andre 
ændringer 

• Tak for jeres store arbejde! 

• Fortsæt det gode arbejde:-) 

• Fortsæt og få flere medlemmer. 
Gør det til en fast regel at komme ud til 
ALLE hold i.f.m. jagttegnsundervisning - 
tilbyd det første års medlemsskab gratis og 
knyt kontakt (med navn adresse og telefon 
nr) til den enkelte jagtforening i den nye 
aspirants bopæls egn. 
Lav fælles ture til Jagtens Hus - evt. for 
jagttegns hold - arranger busopsamling. 
Gør DJ til en naturlig del af enhver jægers 
hverdag. 

• Der bliver lavet alt for mange rævekager og 
kastet med mudder i Dj 
Det skal stoppes for ellers bliver det svært 
og finde nye medlemmer og svært og 
fastholde dem der er! 

• Jep ...gør noget mere for havjagten hvis i 
kan .. 

• Dj skal være bedre til at få jagtforeninger 
til at udbrede 
dj´s budskaber. 
Høre tit at DJ er for topstyret, måske noget 
mere oplysningen/møder for den 
almindelige jægeren vil ændre på dette lidt 

negative synpunkt. 
 

• Jeg synes at Danmarks Jægerforbund gør et 
meget stort og godt arbejde. 
Men jeg synes at der op igennem årene har 
været meget fokus på foreningsarbejdet, 
på foreningsdemokratiet og på politik. 
Der skal tiltrækkes nye medlemmer og unge 
mennesker. For dem tror jeg er DJ som det 
er i dag, kan blive for kedeligt.  
Men der er sikkert stor forskel på 
aktiviteten i de forskellige jagtforeninger  
Når jeg er ude i lokalt i jagtforeningerne er 
der en stor overvægt at ældre medlemmer. 
Det bør vi virkelig bekymre os om. 
Keep up the good work!! 

• jeg håber man revudere jagten på hare og 
får jagten flyttet frem til 1/10 igen 

• At DJ går endnu mere aktivt ind for 
miljøarbejdet, dvs for at beskytte den 
natur som vi alle er afhængige af. Dette vil 
måske i nogle tilfælde bringe DJ i konflikt 
med landmænd og skovejere, men det er 
en vigtig kamp at tage, selvfølgelig på 
velfunderet grundlag, da det gælder alle 
vores fremtid, dyr som mennesker. 

• Stop jagt på agerhøns 

• Jeg har været medlem i mere end 40 år 
men har tænkt på at udmelde mig flere 
gange da jeg mener der vil forvaltes 
anderledes med hjortevildtet end den 
enkelte medlem ønsker, jeg føler vi bliver 
ført bag lyset af Danmarks Jægerforbund. 

• Fornuftigt at indhente medlemmernes 
opfattelse af div. temer. 

• Fortsæt det gode arbejde 

• Nej 

• Jeg tror man skal oppe sig for ikke at miste 
yderligere medlemmer. 
Modernisere valgprocedurer, direkte valg. 
Varetage den almindelige jægers 
interesser. 
Ud af den selvtilfredse boble DJ lever i. 
Koncentrere arbejdet om relevante ting 
ang. jagt i DK. 

• Kom ind i kampen for den almindelige 
jæger. 

• jeg behøver ikke papir udgaven af jæger. 

• Jeg syntes at dj skal arbejde noget Mere for 
den lille jæger istedet At fratage den lille 
jæger mer og mer  
De regler i bakker op om vedrørende 
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krondyr fx  
Er da kun for at tilse de store skoveger  
Og slet ik for f.x den lille jæger som mig 

• Nej. 

• Jeg synes, at DJ skal være mere 
konfronterende i fht den langsommelige 
sagsbehandling af våbentilladelser og 
våbenpas fx ved at rette henvendelse til 
folketingets ombudsmand og/eller klage til 
Rigspolitichefen, Justitsministeriet eller 
Justitsministeren. 

• jeg synes det er en meget fjern forening, 
som ikke er relevant for mig som jæger. 
jeg er medlem pga. forsikringen, samt 
bruger appen nu. 

• Nej 

• Trods nogle forbedringspunkter og 
ændringsønsker er det summa summarum 
fantastisk arbejde der bliver gjort i 
jægerforbundet, ikke mindst af de 
ulønnede frivillige. Stor tak og opbakning 
uanset! 

• Det er uhensigtsmæssigt med seneste 
artikel, hvor I giver det indtryk hunde ikke 
skal vaccineres - det er det jægerne læser. 
Det er videre uklart, hvad og og hvornår en 
hund skal vaccineres mod. Det virker mest 
at af alt som man forsøger at lave en 
artikel der gør et snævert publikum glade, 
som leder efter undskyldninger for ikke at 
gøre det man som hundejer har pligt til for 
at spare nogle få kroner mod at risikere at 
bruge mange flere på at bekæmpe en 
sygdom, som man valgte ikke at vaccinere 
imod eller miste den jagthund man har 
kastet års kærlighed og arbejde i. 

• et godt fællesskab, kan rigtig godt lide, at 
læse de artikler, der omhandler diverse 
sjove, skæve jagt oplevelser. eller bare 
dem, der ikke nødvendigvis omhandler, 
vilde jagt ture til udlandet. det kan være 
ligeså spænderne, at læse om en aften ved 
vandhullet.  eller havjagt i det danske 
farvand. 

• God spørgeskema 

• Jeg er primært passivt medlem pga. små 
børn 

• Glad for at have en stærk forening!! 

• Sørg for at få synliggjort jeres arbejde, 
enten via facebook eller i Jæger, hvor der 
fortælles, hvad man politisk har gjort den 

sidste måneds tid ift. jagt for 
medlemmerne. 

• I bladet Jæger er der for meget fokus på 
Kronvildt.  Der er også for mange artikler 
der omtaler afskydning af korrekt vildt, 
som om vi var landmænd der dyrkede råbuk 
trofæer, og ikke jægere der nyder jagt, 
vildtpleje, terrænpleje og natur. 
DJ har for lidt focus på at stoppe Politiets 
langsommelige våbentilladelse behandling, 
chikane af jægere som bærer kniv og 
problemerne med lyddæmpere og rejser til 
udlandet. 

• Keep up the good work! 

• Gør det gerne nemmere at være jæger.  
 
I bør sørge for at man ikke mister sit 
jagttegn ved små forseelser eller arbejde 
for at det ikke skal være så besværligt at ta 
riffeltegn og sådan. Endeligt er det for 
dårligt I ikke får ensrettet reglerne på 
tværs af lande således man eksempelvis 
kan få sin lyddæmper med til Sverige 

• Opbygningen af DJ organisationen gør det 
svært at komme ind og påvirke noget som 
helst hvis man ikke har politiske 
ambitioner. 
Det være sig fra jægerrådet og op ad. 

• Godt arbejde, fokus på at tiltrække flere 
yngre medlemmer --> Kommende 
generationer 

• Fortsæt det gode arbejde 

• Er godt tilfreds. Der sker mange spændende 
ting i forbundet. 

• At man fortsætter med at arbejde for mest 
mulig jagt på et bæredygtigt grundlag. 

• I gør det rigtig godt. forsæt med det :-) 

• Intet 

• Jeg er generelt positiv omkring DJ. Men 
jagt er for mig en sport ikke en livsstil. Jeg 
synes jeres tilbud er målrettet en aldrende 
befolkning... 

• Jeg synes i gør det godt 

• Jeg savner, på baggrund af en retssag fra 
dette år, mere og kvalificeret juridisk 
hjælp, samt hurtigere responstider på 
forespørgsler. 

• Slet jeres slogan mere jagt i dk, da i ikke 
har gjort andet end at begrænse jagten de 
sidste 10 år.. 
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• Jeg håber i vil hjælpe med og bevare og 
passe på den frie jagt på ænder. Og så få 
stablet det op så man kan træne hund på 
levende ræv 

• hvordan bliver man rigtig jagtprøve censor, 
det gad jeg godt at være, eller er det 
igennem miljøstyrelsen 

• HUSK DE SMÅ JÆGER MED LILLE JAGT PUNG 
de store pengestærke klare sig nok , 

• Overordnet syntes jeg I gør et godt arbejde 
og jeg vil ikke undvære DJ. 

• Husk den lille jagt / havjagten 
 
Bring vildtet / bordet (vi går vel på jagt for 
at spise vort bytte?!) / det gode fælleskab 
frem i front i blad / samlinger 
 
Husk at alle selvfølgeligheder forsvinder, 
hvis de ikke plejes (uddannelse af 
undervisere / invitation til 
meningsdannende møder..) 

• Selvom jeg var hurtig tog det 15 min. at 
udfylde. 

• Fortsæt jeres gode arbejde! 

• Jeg syntes at der fra jægerforbundets side 
skal gøres mere for den menige mands jagt 
( trækjagt ) duer, ænder, krager mm da alt 
for meget focus går på den kommercielle 
jagt (fasan og klovbærende vildt ) 

• Spil nu med jagtpolitisk på arealkravet til 
hjortejagt. 
Det kommer - så vær positiv ift. 
udformningen af lovgivningen. Derefter kan 
I passende tage fat på bukkejagten og 
restriktioner for at begrænse de årlige 
afskydninger, som på mange mindre arealer 
ikke er bæredygtig. Det samme med 
hjortejagten. 

• Syntes som udgangspunk ikke at de når du 
til de menige medlemmer. Grunden kan jeg 
kun gisne om. 
 
Syntes måske at det er for "topstyret" 

• nej 

• Jeg synes det er forkert at der er en jagttid 
eks duer og så går man hen og søger og får 
lov til at regulere så er der ikke nogen 
grund til at der er en jagttid 

• FORSÆT DET GODE ARBEJDE FOR OS 
JÆGERE 

• Jeg syntes at prisen er for høj for medlems 
skabet som pensionist . 

• Nej 

• DJ bør frigøre sig fra landbruget der pt er 
en af de største negative influenter på 
dansk miljø 

• Som nævnt.. Ikke kun emner fra gods / 
storjagter, men gerne historier  fra  små 
jagt  "klubber"   og alt om.. patroner og  
kugler.. Test mv. 

• N.N. 

• DJ’s formand burde vælges direkte af 
medlemmerne ved en urafstemning, så ville 
der måske være noget at arbejde for i 
foreninger og kredse. 

• Gå ind for det arealkrav på hjortevildt.. i 
vil jo gerne være faglige. 

• Jeg gør meget ud af at fortælle ikke-
jægere, at vi udnytter det vi nedlægger. Vi 
dræber ikke BARE for sjov. 
Derfor synes jeg, det en oplagt opgave for 
DJ at lave en aftale med et garveri, så vi 
kan få garvet vores ræve til en rimelig pris. 
Når det koster 700 kr eller mere som nu 
(hvor Kronquist på Langeland er stoppet), 
er der ikke noget at sige til, at rævene 
bliver gravet ned og ikke strejfet. 

• nej 

• God ide med brugerundersøgelse. 
Gerne flere om aktuelle emner f. Eks 
kronvildt, invasive arter etc 

• Det er nok en relevant undersøgelse 

• I skal få alle afhopperne med igen. I er ikke 
synlige nok. Man hører kun om alt det gode 
som et nyt jægerforbund kan gøre. 

• afstandskrav til skydestiger er helt forkerte 
det giver ingen mening i forhold til 
sikkerheden. 

• Bedre samarbejde med naturstyrelsen 

• Jeg håber at Djf Vil arbejde for bedre og 
krav om riffel træning 

• Tak for insatsen DJ 

• Jagten burde være mere folkelig.... Jeg 
ved godt at bladet får en masse reklame 
kroner fra producenterne som er i bladet. 
Det betyder bare at der ikke er plads til 
Husmands jagten.  
Det hele går op i store dyre 4x4 biler, 
Blaser riflet samt Beretta jagt geværer.  
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Chancen for at jeg får skudt en kronhjort 
bliver mindre og mindre når der skal tælles 
takker, kigges på geografiske grænser og 
holdes øje med om det nu er den rigtige 
uge.... 

• Jeg sendte engang en lille historie om en 
jagt i Sverige, men har aldrig fået svar på 
modtagelse. jeg forventede ikke at få den 
trykt, men ville gerne have haft en 
tilbagemelding. 

• Nej 

• Skift formand 

• er stolt af og være medlem af 
jægerforbundet 

• Mere fokus på jagt tider feks ring due 
frygter at der bliver forværret fra nu af 

• ja, jeg mener at i bør tage det oprør der er 
i gang seriøst. 
der er rigtig mange jægere der mener i 
løber de penge stærkes ærinde, og ikke 
lytter til den almene jærger's tanker og 
ønsker. 
det kan gå hen og blive jeres undergang at i 
er så arrogante. 
Knæk og bræk 
Martin Pedersen 

• Keep up the good work. 

• Synes de skal til at tænke meget over 
hvordan de/vi kan øge medlemstallet..... 
Tror der ville komme mange medlemmer 
hvis der kom en mulighed for medlemskab 
til 200 - 400 Kr. og uden bladet jæger! 

• Tror jeg har skrevet rigeligt denne omgang. 
 
Knæk og Bræk 

• Billigere medlemskab uden modtagelse af 
magasinet, læser det alligevel Ikke. 

• Jeg har skrevet nogle punkter tidligere i 
denne undersøgelse. Umiddelbart vil jeg 
gætte på, at den "lille" jæger er klart i 
overtal rent antalsmæssigt i forhold til de 
samlede medlemmer, men der er alt, alt, 
alt for lille fokus på os og "vores jagt".  
 
DK Jægerforbund virker ikke særligt 
interesseret i "os", og det virker til, at I har 
utroligt svært ved at sætte jer i vores sted 
- dvs. hvad vores jagt er for noget, hvad vi 
kan gå på jagt efter, hvad vi ønsker og 
hvilken indflydelse arealbegrænsninger 
har/får for os.  
 

Synes også det er lidt "pudsigt" at DK 
Jægerforbund nu gerne vil høre hvad "den 
menige jæger" tænker mv. - dette efter et 
uskønt formandsvalg og når der er "røre i 
andedammen". 

• I gør det generelt godt men har brug for at 
blive mere moderne med hjemmeside etc. 
Jeres magasin er en stor gentagelse af det i 
har skrevet de sidste 20 år, magter ikke at 
læse det længere. Lav en web baseret avis 
i stedet. 

• Ønsker en flad struktur med en ansat 
politisk forhandler (præsident) til 
professionelt at forhandle vores interesse. 

• DJ,s hoved bestyrelse,specielt og også 
resten af dj skal til at lytte til deres alm 
medlemmer, CLC skal svare på kritiske 
spørgsmål fra medlemmer i stedet for at 
lukke helt af hvergang der er kritik af den 
måde han  arbejder for jagten for,men kun 
for egne og venners  interesser,fortsætter 
DJ som nu er der kun regulering og jagt til 
store jordbesidder om 10 år 

• hvorfor laver vi ikke vedtægterne om så der 
er urafstemning til valg til hovedbestyrelse 
i stedet for den  
"amerikanske" valg hvor det er dem der 
bliver sendt afsted fra vores forening der 
stemmer som de (måske) har lyst til selvom 
de er sendt med et andet mandat 

• Nej 

• Jeg forstår ikke hvorfor DJ accepterer 
arealkravet vedr hjortejagt og 
fredningstiderne på skovduer. Der syntes 
jeg DJ fejler i sin indsats. Om DJ havde 
andre muligheder er mig ubekendt. 

• Indfør direkte valg af hovedbestyrelsen 

• Modstå presset for direkte valg, det giver 
kun kaos og manglende politisk 
gennemslagskraft, men man kunne godt 
være knap så indirekte. Er kredsene 
nødvendige? Sats på åbenhed og 
gennemskuelighed. 

• Ikke yderligere kommentarer 

• Ingen. 

• Det politiske arbejde er det vigtigste, 
vigtigt med gode relationer til politiske 
relevante partier. 

• Få lavet direkte valg til hovedbestyrelsen, 
og begynd og arbejde for den lille mands 
jagt, ellers ender det bare med at der ikke 
er noget der hedder dj om få år 
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• Kæmp videre for jagten 

• Nej 

• Seniormedlemsskab bør gælde fra 65 år 

• Tak for godt og jagtfagligt arbejde 

• I lytter ikke til medlemmerne, når man 
henvender sig går I i forsvar (formand mv). 
Desuden er jeres juridiske rådgivning meget 
mangelfuld...jeg vil sige tæt på 
inkompetent (og jeg har indblik i det fra 
forskellige sager/spørgsmål) 

• Lad være med at sætte reklamer ind i 
spørgeskemaer. 
Syntes der er langt til toppen af 
jægerforbundet, i er for fjern og langt 
væk...kom nu ud til medlemmerne, sørg for 
at toppen(formand, bestyrelse mm) 
kommer rundt i landet til de lokale 
foreninger og hør hvad manden på gulvet 
siger. tilbyd besøg i jagthuset, og udlod 
jagter til medlemmerne, fortæl mere om 
hvad der sker i foreningen, måske kort 
video om hvem der arbejder der og med 
hvad.:) 

• Sæt prisen ned for de folk, der ikke vil 
betale for, at andre kan få Jæger til en 
meget billig pris. 

• Nej 

• SOM MANGEÅRIG INSTRUKTØR, FÅR MAN 
DET INDTRYK AT MANGE ANSATTE, KUN 
DELTAGER FOR AT FÅ NOGEN GODE 
DIÆTER, MEDENS DE MENIGE GØR ARBEJDET 
FOR INTET. LIGE NU VIRKER DET SOM OM 
JÆGERFORBUNDET AFFINDER SIG MED ALLE 
DE FORRINGELSER ALLE ANDRE 
ORGANISATIONER FÅR VEDTAGET. 

• Jeg synes den lokale jagtforening DJ Køge 
virker meget indspist og ekskluderende 
næsten fjentlig  for nye ansigter (incl mit 
eget) Derfor kommer jeg der sjældent. 

• Nej 

• et godt blad 
tak for det 

• Jeg er glad for at læse jæger men man 
kunne godt reducerer udgivelsen til 6 gange 
pr. År 

• Stram nu op ! Og begynd at arbejde for den 
frie jagt ! 

• vi skal alle være beder til at passe på vor 
jagt i Danmark. 
mere oplysninger til borgerne. 

hjælpe jægerne til at forvalte jagten på 
bedst mulig vis. 

• Kæmp den lille mands ret,til at gå på jagt 
på et lille areal,og stop godserne 
indflydelse,på jagttider på hjorte hinder og 
kalve,alle kan jo se det går helt galt,med 
de ny regler. 
Og få noget mere fokus,på natjagt,lå 
invasive arter,evt et tilskud til natlys på 
kiggert 

• jeg mener vi sammen er stærkere, mig 
allene eller 10000 på face kan ingen ting 
politisk, men det kræver også at den lille 
bliver hørt og taget alvorligt, afstemning 
blandt alle medlemmer flertallet afgør og 
ikke 364 delegerede. gør i arbejdet 
ordentligt sidder i der også i morgen og 
dagen efter.  
syntes vi er vokset fra, de gl bestemmer 
lad alle blive hørt ung og gammel, er træt 
af ( det har vi prøvet)  (sidst kom der 
ingen) ( det koster penge ) 
 
se at få lavet de tal medlemmer som de 
øvrige grønne har, de har mange der er et 
nummer der giver dem indflydelse politisk 
men ikke deltager i deres ting. 

• Kæmp for den alm danske jægers 
rettigheder 

• Stop nu med kun at kæmpe for bukke og 
hjorte jægere / men osse for den lille 
jæger der bare skyder måske lidt duer og 
en hare og måske en and / hjorte jagten er 
blevet alt for meget  stor  gevir og lille 
penis 

• Forny jer nu så den lille medlem kan få sin 
stemme når der et vald . Det kan ikke passe 
at det skal være så stiv.. det kan gøres 
bedrer. 

• Måske har jeg ikke set det, men en ting 
som burde være lige så stor en del som den 
praktiske jagtprøve, burde være hvordan 
man håndtere afskudt vildt. Partering og 
nedfrysning samt forskellige tilberedninger 
af vidtet. Nogle har råd til at købe sig til 
den ydelse, men andre langt fra og så kan 
det ligne en massakre. 

• Stram op 

• Jeg syntes at DJ taber alle kampe mod 
andre Naturorganisationer og mister mere 
og mere jagt i Danmark. 
Hvordan kan en gammel strandjæger som 
Claus Lind acceptere alle de stramninger og 
listede vildtarter - piv ringe 
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• Vores jagtforening (Tønder) trænger til at 
der bliver rettet op på såvel moral, etik og 
udbud 

• Jeg er glad for at læse Jæger.  
Jeg synes, at DJ er en god organisation, 
man kan støtte op om. 

• Flere kursus i hygiejne vedr. vildt 

• Nej 

• I gør et godt Arbejde 

• Nej 

• Jeg synes virkelige af formanden/ 
bestyrelsen har sovet i timen i henhold til 
jagt i dk. Der skal virkelige strammes op, 
osse i det politiske arbejde. Ellers mister i 
et medlem mere.. 

• Ja, Jeg vil gerne deltage i konkurrencen om 
en kikkert. Der var bøvl med afslutningen, 
det skrev indtastnings fejl hele tiden. 

• Komandovejen er for lang til DJ. 
Valg til formandsposten + bestyrelsen skal 
være direkte fra hvert medlem, online. 

• Syntes der er meget politisk uro i 
foreningen. Og mener det skyldes at 
foreningen ikke arbejder nok for at få gode 
jagttider osv. Ved godt det skal være 
bæredygtigt, men nogle gange går der for 
meget DJØF i arbejdet. Og de fleste 
medlemmer er ganske almindelige jægere 
uden hang til politik eller tweed-jakker. 

• Er 85 år, mit aktivitetsniveau er derfor 
desværre faldende 

• Fortsæt det gode arbejde, prøv at få nogle 
flere arbejdende netværk op at køre - de 
må gerne få nogle opgaver, men undgå at 
det bliver for højtravende 

• BACK TO BASIC Kæmp noget hårdere for 
jagten, jagtider og vilkår for at kunne 
udøve jagt 

• Synes det er på tide at man begynder at 
arbejde for den lille jagt, istedet for kun at 
lefle for de store, men kan godt se, der er 
jo ikke meget prestige i at komme ud på 30 
tønderland. 

• God forening 

• Mere nytænkning. Som nævnt er vi i 2020.  
Elektronisk håndtering af tilladelser m.m. 
Det skal jo ikke tage måneder at på 
våbentilladelser og våbenpas. 
En top moderne App med NemID 
godkendelse kunne gøre det til et super 

sted at opbevare den type info.  
Herefter kunne det lokale politi underskrive 
Våbenpas. 
Arbejd for ALLE jæger og lad jer ikke styre 
af de store godser og forvaltere. Antallet af 
jægere med mindre jagt arealer er trods 
alt "hovedvægten". Her tænker jeg eks. på 
forvaltningen af klovbærende vildt. 

• Den sandeste tids debat om den frie jagt 
stille ? ved om DJ arbejder for den frie-jagt 
eller om vi gå mere og mere tilbage til 
herremanden, den der har mønten til at 
betale for jagten bliver også dem der har 
retten til at afskyde fx kronhjort grundet 
fx. jagtområdes størrelse. 
 
Følger man div. opslag virker det ikke ud ad 
til at DJ har formået at varetage den 
almene jægeres interesse. 

• I gør det godt, jeg er meget tilfreds. 

• Prøv at gøre lidt mere for vores jagttider, 
istedet for at bare sige ja til de stærke 
organisationer som dof og dn. 

• Mere jagtid på vild 

• Jægerne skal være offensivt synlige i 
samfundet og i forholdet til medlemmer og 
øvrige grønbe organisationer - der trænger 
vi til et løft 

• KÆMP FOR DEN FRIE JAGT PÅ VANDET. 

• Keep on the good work. ;-) 

• Fortsæt med at skabe forståelse for jagt i 
samfundet 

• Ingen 

• Afvikler jagten i Danmark 

• Sæt prisen ned på medlemskabet. 
Brug kontingentpengene på noget der 
gavner medlemmerne. 
Bliv mere synlige for den almindelige 
jæger. 

• Nej 

• Jeg kunne godt bruge et kursus om at 
komme i gang med havjagt. 

• Jeg er skuffet over at henvendelse til 
formanden ikke bliver besvaret. 
Jeg har skrevet og spurgt på hvor DJ er i 
forhold til klimadebatten og er uforståelig 
overfor hvor DJ er i forhold til hele "Plant 
et træ kampagnen".  
Jeg savner en oprydningsdag, hvor danske 
jæger samler skrald i naturen. Formanden 
svarer ikke! 
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• Et større fokus på det udemokratiske i det 
grønne råd. Det er ikke rimeligt at 
jægerforbundet med ca. 97.000 
medlemmer sidestilles med dansk 
ornitologisk forening som har 16.000 
medlemmer 

• nej 

• Jeg synes det kan være lidt svært for nye 
(og måske gamle) medlemmer at vide 
hvordan man kan gøre sin indflydelse 
gældende. Hvis man ikke er aktiv i en 
lokaljagtforening (eller ikke bliver 
orienteret herigennem) kan det være svært 
at finde ud at hvordan apparatet fungere.  
Jeg tror at man med fordel kunne lave en 
kort beskrivelse af hvordan Danmarks 
Jægerforbund fungere; hvordan bliver man 
valgt? hvem kan stemme og hvordan? 
Herunder måske også en beskrivelse af 
hvad DJ arbejder for - og måske hvad de 
enkelte personer står for.  
Dette kunne måske bringes i jæger med 
jævne mellemrum, samt sendes til alle nye 
jægere.  
 
Jeg kunne godt tænke mig et system hvor 
alle kunne stemme på kandidater til DJs 
bestyrelse. 

• Nej 

• som nævnt gerne flere webinarer om 
vildtforvaltning 

• Ja, sæt prisen ned. Dette gør I ved at søge 
fonde som DOF gør eller I kan sikre jer en 
større bid af jagtegnsmidlerne. 
 
Indskrænk det internationale arbejde. Det 
skal jo ikke være fokus fordi formanden har 
nogle personlige ambitioner! 
 
Kom til tasterne i de forskellige 
jagtgrupper, så vi kan få faglighed og 
saglighed ind i debatterne. I burde have et 
korps af pressefolk klar til at håndtere 
dette. 

• Nej 

• arbejd knaldhårdt for at få mountainbikes 
ud af skovene, spiller du fodbold foregår 
det på en fodboldbane, etc. 
de skaber så mange problemer og 
konfrontationer. 
Naturen kan bruges men skal ikke 
misbruges!!! 

• Få jagten tilbage på de dykænder vi har 
mistet, og duejagten 

• I gør det godt. 

• Være hurtigere på aftrækkeren, ved 
konflikter beskyldninger fra andre grupper. 
Tror ikke DJ kommer over 100000 
medlemmer så 
brug energien på dem der er medlem, 
tilpas i tide. 
Letter tøj til Claus Lind og ikke hvid skjorte 
- 
vi er fritids mennesker og ikke kontor rytter 

• Ha en god dialog med Landbruget , da det 
jo er fundamentet for jagten 

• har gået på jagt hele livet , og mener at vi 
er ved at komme på vildspor ang. trofæ og 
taljagt. osv div. pral 

• Jeg oplever at arbejdet i jagtforeningerne 
sker blandt medlemmer, for hvem jagten er 
en altopslugende interesse. Det gør at 
sådan nogle som mig, der har flere 
interesser, der dyrkes moderat, har svært 
ved at føle sig inkluderet.  

• Nej 

• Som sagt før synes jeg at bladet er godt 

• Jeg er overordnet meget tilfreds med DJ 

• Jeg syntes at vores medlemsblad er blevet 
er blevet meget ringe,det er snart ikke 
andet end annoncer og repotager om div 
udlandsjagter der mangler noget for den 
alm. jæger. Jagtens sjæl er ved at 
forsvinde.Der mangler også svar på nogle af 
de projekter som er søsat af dj, f.eks søvsø 
agerhønselaug det projekt er12 år gammel 
der er overhovedt ikke nævnt noget som 
helst hverken i bladet eller på 
hjemmesiden og nu er det bare fjernet fra 
hjemmesiden.Det var noget der rigtig   var 
intersant for en stående hundemand der 
selv laver opdræt og sætter fugle ud,og bor 
med udsigt over søvsø,og når man ringer 
ind til jer får man bare at vide at man kan 
læse om det på nettet.Jæger forbundet er 
ikke hvad det var for år tilbage 

• Tag stilling i hjortevildtdebatten, stop med 
at væve rundt, og forsøge at gøre alle 
tilfredse, nogle bliver sure under alle 
omstændigheder. Hvis jægerne ikke selv 
har en klar holdning, tager andre 
beslutningerne for os. 

• # Sæt kontingentet ned 
 
# Send færre jæger magasiner ud 
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# Indholdet i Jæger skal være mere 
lavpraktisk 

• Nej 

• Forsæt det gode arbejde. 

• Nej 

• Jeg syntes i gør det rigtigt godt på alle 
områder 

• Ja afskaf regulering jagt og indfør nogle 
bæredygtige jagttider 

• Som sagt er jeres kursuspriser helt ude af 
proportion. Ellers alt vel. 

• Jeg syntes at det enkelte medlem skal have 
stører indflydelse. Opdeling med kredse er 
gammeldags og organisationen kan blive 
fladere. Der kan skæres led af. 

• I skal forklare politikere hvad jægere gør 
for den danske natur og slå hårdt ned på 
bla. DOF og deres argumenter mod dansk 
jagt 

• Bliv bedre til at lytte til den almindelige 
jæger og ikke så meget til de store 
lodsejere 

• Sørg nu for at arbejde for den "menige" 
jæger og ikke alle "rigmænd" som 
efterhånden sætter dagsorden ift 
jagt/jagttider i DJF.  
Fred nu hjortene overalt i DK i brunsten, 
således de får fred - men igen er det min 
opfattelse at hjorten skal skydes på 
brunstpladsen for tænk nu om nabojægeren 
skød den uden på marken. Mht udsætning 
af fasaner, ænder kan det undre mig at 
nogle har brug for at forgifte vores rovfugle 
og det er skammelig og forkastelig - men 
der er åbenbart for mange penge i 
fasanudsætning/skydning. Hvis denne 
udvikling fortsætter må DJR mv., forbyde 
udsætning af fasaner, ænder mv., da vi 
som jæger ikke kan forsvare det 
(nærliggende at tro at forgiftningen af 
rovfugle er sket umiddelbart tæt ved 
områder hvor der skydes mange fasaner, 
ænder) 

• nej 

• Jagtbladet er blevet markant bedre de 
sidste par år. 
 
Stærkt at I holder et moderat pres på 
politiet ifht. Deres forvaltning af Våben 
tilladelser. 

• Vær noget mere kontant overfor andre 
grønne organisationer. Engang imellem er 
det nødvendigt at sætte hælene i, i stedet 
for bare at sidde med ved bordet. 

• Jeg håber jægerforbundet forhindrer der 
kommer nr 2 jagtforening i Danmark. En 
slagkraftig forening som taler et sprog er 
langt det bedste. 

• Brug mere tid på de unge og den lille mand 
der ikke har fler tusen kr til jagt og minder 
tid på den rige de skal nok komme på jagt 

• Kan man få rabat på kontingentet når man 
er på 
efterløn, eller er det først når man bliver 
pensioneret ? 
 

• Generelt er jeg enig med DJ. Men blev 
rasende da DJ ikke mente der var behov for 
ændringer da ministeren for få år siden 
lagde op til afskaffelse af afstandskrav til 
nabo for skydetårne. Jeg vil påstå at 80% af 
medlemmerne ønsker denne regel 
afskaffet. I må kæmpe for bedre vilkår for 
skydetårne / stiger fra 0-130 meter fra 
skel. 

• Pas på ikke kun at give afkald på jagtbare 
arter eller ændre jagttider til “ligegyldige” 
tidspunkter. Få duen tilbage fra 1st 
september. Marker jer mere i dagspressen 
også med de gode historier.. 

• Jeg synes det er vigtigt vi stopper med at 
trykke bladet, men nøjes med at sende det 
ud elektronisk. 

• Få styr på de jagttider. Skovduen, Hare osv 
osv. 

• Jeg synes I sammen med Dansk Ornitologisk 
Forening burde gå sammen og udlove en 
dusør for oplysninger, der kunne føre til 
pågribelsen af gerningsmanden, der 
udlægger gift for rovfugle på Tåsinge. 
Det vil sende et godt politisk signal. 

• Medlemskontingentet bør have et 
seniormedlemsskab 
som skulle starte ved pensionsalderen, og 
være væsentligt reduceret. 
Kan ikke se formålet og fornuften i at 
seniormedlemmer fra 1948 og før kun kan 
få et seniormedlemsskab. 
Årskontingentet er faktisk en stor post for 
en folkepensionist. 
De medsendte reklameblade med Jæger 
bør undgås 
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• Få nu de jagttider ændret på råvildt 
1. Fjern jagten på forårsbuk, tosset at 
skyde de bedste bukke kort før parrings 
sæsonen  
2. Jagttid på rå og lam bør udsættes til 
1/12 da lammene ikke kan undvære deres 
mor inden da 

• Ja få jagttid på vadefugle tilbage ,og 
jagttid på skovduer fra 1/9 ,istedet for 
regulering .Arealkrav 1 hektar ,og fjern al 
trofæ jagt ,hvor kun stort er godt ,kødet 
smager lige godt ,og jagtoplevelsen kan 
være ligeså god ,hvis i skal ha flere 
medlemmer ,så tal jordnært til os ,vi er 
ikke akedemikere allesammen ,og find 
nogle gode jagthistorier og kom dem i 
jæger  

• Nej 

• Synes  det er blevet en forening for de 
velhavende jægere havde meldt mig ud 
hvis jeg kunne være med i de lokale  
jagtforening  uden medlemskab er stor 
modstander af areal krav 

• Jeg synes at det er alt for dyrt at gå på jagt 
i Danmark. Jeg forstår godt at DJ ikke kan 
gøre så meget ved jagtlejen, Jagttegn er 
meget dyrere end i de øvrige Nordiske 
lande. Kontingentet til DJ er for dyrt. Før 
man overhovedet kommer ud på jagt, skal 
man af med måske flere tusinde kroner. Og 
nu skal jegttegnsafgiften sættes op 
Der bør bruges flere penge på forskning og 
færre penge på administration.Det er 
ufatteligt, at der endu ikke er fundet en 
forklaring på den Fynske råvildtssyge. 
Måske skulle der bruges flere af 
jagttegnsmidlerne på dette. 
Og så synes jeg at ulovlig jagt og forgiftning 
af fredede fugle bør medføre langt hårdere 
sanktioner. Hvis der er noget der skader 
jagten, er det synes af døde havørne i 
fjernsynet. 

• tak fordi at i spurgte om min mening. 

• Ja brug nu de lokale jagtforening noget 
mere Giv dem mere magt det er der de 
lokale jæger holder til 

• God tilfreds fortsæt i denne stil med lidt 
forbedringer. 

• Jeg ved godt at DJ ikke kan diktere 
jagttider, men jeg synes det er noget af 
det mest irriterende med de evigt skiftende 
jagttider på vildtet.  Uden jeg har fakta på 
det, men så har jeg følelsen af at DJ ofte 

taber "kampen" overfor de andre grønne ( 
jagt"fjendske" ) organisationer. 

• syntes alt er ok 

• Udnytte lokale foreninger i regulering af 
mårhunde eller andre generende dyr/fugle. 
Lave baitspladser på statens områder og så 
lad foreningerne drive dem, give dem 100kr 
pr skudt mårhund til kassen. Statens 
områder er alt for hellige, brug dem et lille 
hjørne til regulering betyder vel ikke noget. 

• Ansatte og valgte i jægerforbundet skal 
deltage i møder i lokalafdelingerne ( fri os 
for at høre om honorarer vedsiden af) Det 
er på tide at møde de mennesker der 
betaler deres løn, så er der også en 
mulighed for at forklare hvad man får for 
kontingentet. Hvis man ikke magter at 
møde sine medlemmer, har 
Jægerforbundet et problem, jeg vil gætte 
på at medlemstallet er faldene og alderen 
stigende, så man burde nok kigge lidt ind 
ad. 

• nej 

• Jeg synes godt man kunne lytte lidt mere 
til den lille jæger hvad han har af 
synspunkter til jagt for det er sådan at hvis 
man ikke er i bestyrelsen i en forening har 
man intet at sige der bliver lyttet men ikke 
andet 

• Jeg er godt tilfreds :-) 

• Kom nu tilbage til rødderne.... 
Vi skal tilbage til en struktur hvor 
medlemmerne har indflydelse, og så skal 
den pamperi og topledelse uden 
virkelighedsfornemmelse afløses af 
ydmyghed og faglighed.  
Det er ikke nok at tro man ved alt. Man skal 
faktisk vide det man påstår, og så skal man 
ikke være for stor til at lytte til 
menigmand. 

• fokuser nu på vildt og naturforvaltning 
 
lad nu være med at have alle disse krige 
omkring hjorteforvaltning - find en 
pragmatisk løsning alle kan leve med - det 
er DJ's ansvar at det lander godt og sikkert 
 
lad være med at være godsernes talerør og 
beskyttere - pay & shoot har ingen fremtid 
når vi taler vildt og naturforvaltning 
 
lyt nu til alle de mange relevante meninger 
rundt om i landet og lad være med de der 
skyttegravskrige og vi-alene-vide holdninger 



391 
 

• Jeres nyhedsbrev er tæt spam, kommer for 
tit 

• Det er fint at DJ går i klinch med Danmarks 
Naturfredningsforening. Man bør politisk 
(Folketinget)arbejde for at alle grønne 
organisationer ligestilles med hensyn til 
rejsning af fredningssager, indsigelser i 
miljøsager m.m.  DN skal ikke have 
fortrinsstilling. 

• Ja det eneste jeg synes er 
At dj jagt politik  
Er mest for dem med mange penge  
Man sige mest jagt for alle 
Men os små jæger der ikke er i kosortie 
Synes jeg man glemmer 

• nej 

• det er på tide at man begynder at lytte til 
lokale jæger om jagttider på hjorte vildt.  
lige nu er det alt for top styret. 

• Ja, vi burde hurtigst mulig få reguleret 
jagttiderne, så de passer på vores nye 
natur, med lang sommer og kort vinter. 
Vi kan ikke være bekendt at skyde råen 
væk fra lam d. 1 oktober - det er helt 
uansvaligt.. 
Flyt jagten frem til 1 november og frem til 
d. 1 februar. 

• Jeg glæder mig til at se den nye struktur i 
Jægerforbundet 

• Tak for et godt arbejde for jagten.. 

• Vi har en god formand som vi har tillid til. 
Han gør det godt, og har tag om det 
politiske. 
Opgaven er vigtig. Vi har skiftende ministre 
der aldrig har haft en regnorm i hånden, 
eller plukket en død høne. Den slags er 
meget modtagelige overfor positive eller 
for os negative input 

• Sig tingne som det er !!! også til de grønne, 
som vi skal leve med.  
 
Lad ås få jagttider og ikke reguleringjagt, 
som gives og forvaltes meget lemfældigt. ( 
Duer ) 

• Håber i vil arbejde for os der går på jagt på 
vilde fugle. 

• Ansæt en medie mand til at kommenter på 
div angreb på forskellige Facebook sider 

• Få lavet en kampagne for vigtigheden af at 
få vores rovdyr/predatorer holdt nede i 
stedet for det hele handler om 
opsatser/trofæer og find nogle penge til 

dem der gør et stort stykke arbejde 
indenfor det område. 

• I er ved og nedlægge Danmarks 
Jægerforbund som jeg har været medlem 
af helt fra starten i år 1992, indspist 
foreningen, som ikke har udviklet sig eller 
inddraget nye krafter, skammeligt at se 
hvor få resultater der opnås, og hvad 
pengene bruges til. Hvis det ikke var for de 
lokale Jagtforeninger, så blev jeg udmeldt, 
da kursen er totalt forkert. Det er kun de 
lokale Jagtforeninger der holder sammen 
på medlemmerne og sammenholdet blandt 
jægerne. Uhørt dårligt politiske dagsorden 
og indflydelse. 

• Nej 

• Forsæt arbejdet med at få ryddet op i 
organisationen - få åbenhed - lad være med 
at neglisere menigmand og vær åben over 
for kritik - ( saglig ) 

• Jeg overvejer at melde mig ud. 

• Appen 

• Jæger er for uvedkommende for mange 
medllemmer- mange læser det end ikke. 
Fx. seks sider om hvilken jagtstol man bør 
vælge, sat op imod, at man ikke bringer 
noget om DM for stående hunde, råber mod 
himlen. Dette uanset hvilken lavpraktisk 
forklaring redaktionen finder for lødig. 
Forsiden bør være relevant ift. årstiden. 
Fx. 1. sep. vil det være relevant med et 
andejagtsbillede etc. Man har indtrykket 
af, at bladet er sat af personer uden 
tilknytning til jagt. Forsiden omhandler så 
godt som aldrig Strandjagt, det er som om 
at redaktionen har berøringsangst ift. 
strandjagt. Man er på vej til at løbe fra sit 
ansvar med at være en JAGTFORENING for 
alle jægere. Dette kan give bagslag- det 
gør demokratisk underskud altid. 

• Jeg er ikke så aktiv foreningsmæssigt på 
grund af alder. Har tidligere med i flere 
aktiviteter 

• DJ må aldrig glemme, at organisationen er 
til for medklemmernes skyld og ikke det 
omvendte. 
Husk at lytte til græsrødderne, hvis 
organisationen ønsker flere medlemmer. 

• Nej 

• DJ har en udfordring i forhold til at oplyse 
om og vise at det er jægerens forbund, det 
føles for mange som om at man for tit 
bøjer af for de andre grønne 
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organisationer. og derfor er der for mange 
kompromisser som hverken er til gavn for 
vildtet og jagten. og det almindelige 
medlem står som "taberen", er det det vi 
betaler til.  vi skal turde stå ved at vi går 
på jagt og være endnu bedre til at formidle 
det ud i andre medier en vores egne. 
samfundsmæssigt er der mange 
modstandere af jagt i almindelighed. men 
når det drejer sig om bekæmpelse af vildt 
arter som er uønskede så kan vi bruges. vi 
skal have folk til at forstå at naturen 
hænger sammen på tværs af arter, og at 
jægere gør en kæmpe indsats med 
vildtforvaltning og naturpleje. hvor mange 
andre grønne organisationer har så stort et 
netværk af frivillige naturplejere ? 

• Få den afstandskrav til skydestiger 
afskaffet, den er der ingen fornuft i.  Det 
er kun til at skabe uvenskab mellem 
jægerne og mellem jæger og jordejer eller 
skovejer. Afstandskravet har ingen gang på   
jorden andet end brødnid , da det er den 
mest sikre skydning med kuglefang man kan 
få.   Jeg har været medlem i over 50år. 

• Fortsæt det gode arbejde 

• Jeg kunne tænke mig at DJ arbejdede mere 
for at øge antallet af riffelbaner. Der er 
stort behov for at vi som jægere har øget 
mulighed for at træne med riffel. Desværre 
er tendensen at gode og enkle baner bliver 
lukket pga miljø, det er et problem, især 
hvis vi skal anskydningerne til livs. 

• Blødningen af medlemmer kan næppe 
stoppes - det er en samfundstendens ikke 
at være tilsluttet et overordnet 
forbund/parti. 
 
Men personligt ville jeg gerne kunne 
indvirke min indflydelse uden om de lokale 
jagtforeninger, som jeg ikke har skyggen af 
samhørighed med. Det er generelt gamle 
sure mænd med anekdotisk viden og ingen 
reel faglighed. 
 
Jeg ville gerne deltage i arbejde, som er 
fagligt og har reelt indhold, men jeg hader 
foreningslivets små og store intriger og 
rævekager. 

• Jeg ser gerne at Danmarks Jægerforbund 
ser på reglerne for udsætning af vildt. 
Det bedste vil være helt at forbyde 
udsætning. 

• At i optræder som en samlet enhed udadtil 
i forhandlinger. 

Det som man så i bladet hvor to 
hovedbestyrelsesmedlemmer er kritiske 
overfor hinanden er ganske aldeles 
uværdigt og burde være stoppet af 
formanden, uenighed skal holdes internt. 
Det var jeg meget meget skuffet over. 
At i fastholder en kurs udadtil, ikke som i 
sagen om arealbegrænsning, hvor i putter 
folk ind i udvalg som faktisk er tilhænger af 
arealbegrænsning. 
Enten er i for, - eller som jeg håber IMOD 
arealbegrænsning, hvis det griber om sig vil 
i miste medlemmer. 
Kæmp stadig alt hvad i kan imod 
arealbegrænsning. 
Lad også jeres fagpersonale udtale sig i 
sager om frednings forslag af og om 
jagtbart vildt, og lad dem komme til orde i 
Jæger. Her kan i lære meget af DOF og DN, 
som er meget bedre til at udnytte deres 
fagpersonale i den offentlige debat. 

• Imponerende arbejde der gøres for at vi 
skal udøve jagt 

• Jeg syntes dj skal koncentrere sig mere om 
medlemmernes ønsker og behov. Bedre 
muligheder for jagt Og ændrede jagttider 
på måger skarv råger skader krager mm 

• Ønsker ingen arialbegænsning på kronvildt 

• Burde sørge jagttider der ikke er styret af 
mærkelige geografiske forhold. 
Sørge for jagt og ikke reguleringer. 
Støt JAGT og ikke trofæjagt. 

• nej 

• Glem alt om arealkrav for afskydning af 
hjortevildt. 
Forenkle jagttider, det er et cirkus at finde 
rundt i alle de lokalejagttider og 
begrænsninger. 

• Bare fortsæt jeres gode arbejde 

• Der er for langt fra top til medlemmerne. 

• Ja som jeg har nævnt mange gange 
Hvornår fjerner i afstands krav til skytterne 
Tænk på sikkerheden 

• Jeg er glad for mit medlemsskab gennem 
knap 50 år, men er ked af at der ikke er 
rabat til pensionister. Jeg har været 
kasserer gennem adskillige år i vor 
lokalforening. 

• Held og lykke med undersøgelsen og de 
efterfølgende konklusioner! 
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• Jeg deltager ikke meget mere, men har 
trænet hunde i den lokale jagtforening i 
mange år. Nu nyder jeg mit otium. 

• jeg er 71 år gammel, jeg syntes 
medlemsprisen er alt for dyr for en gammel 
pensionist, jeg har været medlem siden  
1976. Jeg har været medlem af bestyrelsen 
i Billund jagtforening i 15 år.  MVH. Jens 
Kruse Hansen 

• Knæk og bræk. 

• Indkald lokalbestyrelserne til temadage 
hvor nytænkning er nøgleordet. Det kan 
gøres regions plan hvor bestyrelserne kan 
inspirere hinanden, men det fordrer at DJ 
stiller med kompetente oplægsholdere. 

• Få nu ændret organisationen. Jægerråd 
komplet overflødigt. Medlem af Billund JF. 
Jægerråd i Billund fungerer ikke. 

• Bliv ved med at skrive om de små jagter 
med begrænset udbytte 

• Afsluttende ønske skal være at man igen 
indfører et pensionist kontingent. Denne 
gruppe har ikke for mange penge og 
trækker typisk heller ikke ret meget på 
forbundets økonomi til uddannelse m.v. 
Begrundelsen for mange til stadig at betale 
er ønsket og viljen til at bakke op om 
foreningen. Men på et tidspunkt er nok nok! 

• nej 

• Jeg nyder at læse Jægerbladet i papirform 

• Forsæt med det gode arbejde 

• Jeg syntes alt for meget hjortevildt bliver 
fredet uden der er nogen særlig grund især 
det sidste der skete med dåvildtet der var 
ikke nogen i min omgangskreds der havde 
hørt om at det kunne komme på tale i skal 
tage jer gevaldig sammen og gøre mere for 
den lille danske jæger ellers bliver det hele 
fredet og må kun skydes af særlige 
udvalgte det er den forkerte vej 

• Jeg oplever at foreningen er topstyret- der 
bliver taget beslutninger som ikke bliver 
spurgt om først. Feks klubhuset. 
Når det er sagt ser jeg en stærk formand- 
rent politisk- men  der er lang vej.  
Se Kristian Langkjær som eksempel: han 
samlede jægere og fik sikret en god 
stemning hos andre grønne brugere samt 
politikere. 

• Har været medlem siden 1974/1975 mener 
jeg. 
 

Jeg ser frem til hver måned der kommer et 
nyt blad. 

• ha fokus på den lille mands jagt. 

• DJ er for topstyret og min vurdering er at 
nogle medlemmer er alt for indspiste, det 
er de samme personer som altid deltager 
gratis 

• Pas på ikke at blive for TOPSTYRET. 

• dejligt at være medlem og glad for alle de 
oplysninger der kommer i medlemsbladene 

• Synes man i DJ er ved at være kørt ud på et 
sidespor, iforhold til at have indflydelse, og 
stå sammen om beslutning, helt nede fra og 
op. Kan  derfor Godt overveje en anden 
organisation, eks Bæredygtig Landbrug. 

• Nej 

• Mere dansk jagt ,ellers ok fra en gammel 
jæger som har alle blade glas lidt flere 

• nej 

• Vil håbe, at forbundet vil køre flere 
kampagner for at skaffe nye medlemmer, 
for at vi kan stå stærkere politisk. 

• Jeg ønsker direkte valg af forbundets 
formand. 

• Det er ikke hver måned Jæger kommer til 
den aftalte tid  

• Ikke andet,end i skal fortsætte det gode 
arbejde  

• Ja i skal holde med at rode i sager som har 
været i retten, og personen har modtaget 
sin staf, så som ulvesagen, alle ved det er 
imod dj,s holdning at skyde en ulv, men at 
det skal kommenteres, når nogen lokale 
mennesker syntes han har gjort en god 
gerning ,o g hjulpet dem af med en trussel, 
og giver ham en belønning, er ok. tænk 
over de fleste modstander af ulven her vest 
på er også jæger og medlem. Så hvis i vil 
holde på os, så giv udtryk for hva dj 
holdning er Så når tretten har afsagt dom, 
så skriv straffens udmåling. Og så lad være 
at kommentere det videre og blive ved at 
køre i det samme. Det bliver en dødssejler 
for  medlemstallet, her i det vestjydske. 
Det er hvad jeg hører på skydebanerne, og 
rundt hvor jæger er samlet her ude. 

• har været medlem af vores bestyrelse i 25 
år heraf 16 år som formand 

• Jeg synes Danmarks Jægerforbund er et 
fantastisk blad. 
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• det er bare ok er glad for at være medlem 

• Fortsæt med arbejdet for jagten 

• Knæk og bræk 

• Nej 

• Der mangler demokrati i valg af kreds- og 
hovedbestyrelsesmedlemmer. 

• Udbyg tillidsmands værket - der kan 
sagtens opbygges et vidensbank. 

• De glemmer mening mand, de er 
misundelige dem der får magt og glemmer 
grundloven, at alle skal have mulighed for 
jagt, de ønsker at ændre areal krav, og gør 
vennetjenerster. hvilket man ser og hører 
for ofte,hvilket er magtmisbrug.   
 De skulle være deres stilling berigtiget, og 
sørge for det ikke var venner men de nye 
jæger som fik mulighed ofr at komme en 
tur på jagt i de store statsskove. de som 
ikke har så mange muligheder for at komme 
på jagt. og salget af kød etc fra skovjagter 
skulle gå direkte til køb af nye træer. eks.. 
 og de skal ikke komme med så mange 
uovervejede ideer, kom med realistiske 
muligheder, det andet koster for meget. og 
man får ikke noget ud af det.  
og mange kommer efterhånden fra skole 
ind og får leder job, de kender intet til 
naturen jeg kender hvert et træ og de dyr 
der kommer  i klosterheden ved mig.. jeg 
blir 80 til næste år, men natur menneske 
og ved hva der sker og hvad der er godt.. 

• Jeg synes generelt at opbygning af 
foreningen er uigennemskuelig. Man er for 
langt væk fra det menige medlem...  
 
Generelt meget ked af de sidste 10 års 
udvikling af jagttiderne... Den rammer de 
jæger hårdt som ikke er på store 
fasanjagter, eller med gode muligheder for 
større klovnærende vildt... ingen duer, 
ingen hare, begrænsninger på mange 
andearter.  
 
I synes måske at i har gjort hvad i kunne, 
hvis det er tilfældet, så vil det gavne jeres 
sag at fremlægger tingene mens i de sker 
og ikke gemme det under kedelig eu-
overskrifter...  
 
Brug det danske sprog til at forklare det 
menige medlem tingene. Vi er ikke alle 
med uniuddannelse.  
 
Det kan vel tydelige ses på ovenstående 
stavning og tekst. 

• Mindre reklame i jagtbladet . 

• Tak for et langt “samliv” ! 

• Personalet i medlemsservice yder et 
professionelt arbejde 

• Hvis der ikke snart kommer direkte valg til 
HB og formands posten melder jeg mig ud. 
Strukturen i DJ er udemokratisk, og 
ledelsen varetager ikke vores interesser 
med hensyn til jagttider og feks de 
restriktioner der er kommet til hjortejagt 

• nej 

• Glad for at være medlem og har været 
medlem i landsjagtforeningen og derefter 
Dj siden 1977.  
Fortsæt det gode arbejde og sørg for at 
samle jægerne. De nuværende forsøg på at 
splitte jægerne vil ødelægge jagtens 
muligheder på meget kort sigt. 
Vi er så privilegerede at vi har en høj 
opbakning hos befolkningen pt. men det 
kan ødelægges hvis der  bliver splittelse til 
fordel for de mere rabiate jægere. 

• nej 

• At finde de lokale jagttider for for 
eksempel kronvildt er en ørkenvandring. 
Det kan ogs skal gøres mere enkelt. 

• Få ens jagttid for kronvildt i hele Danmark 
det vl har nu er åndssvagt 

• Når man er medlem af 2 foreninger tæller 
det for 2 personer. Er vi ærlige i DJ 

• Jeg syntes jagtprøven for nyjægere er for 
svær. Jeg har 2 børn (højtuddannede, det 
er ikke nogle dovrepander) Og de er begge 
dumpet på bagateller. Kan det ikke gøres 
bedre? 

• Der skal laves synlige indsatser mod 
skadedyr og ikke bare slukke "ildebrande" 
DOF og andre starter. Vi er aldrig på 
forkant. Vi forholder os bare til deres input 
og modstand mod jagt. 

• Husk at være til for ALLE medlemmer!. Der 
bliver stadig "handlet"  med 
jagttider(duejagt) og restriktioner 
(kronhjort) som tilgodeser den 
pengestærke del af jægerne. 

• Jeg mener det er godt vi skal  bare følge  
med tiden 

• nej 

• Sørg for at få duejagten tilbage til 1-9. 
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• Ja hvorfor skal der fredes så meget klov 
bærende vildt her i det midt og vest jyske. 
Det er dåvildt og kronvildt jeg tænker på. 
De er så hårde ved vores rådyr, at der en 
stor tilbage gang i råvildtet. 

• nej 

• God vind fremover og imødegå den 
spirende kritik med åben pande efter sidste 
formandsvalg. 

• En god oc aktiv forening. 

• nej 

• Håber at i bliver bedre til at tale med 
medlemmerne 
hvor jægerforbundet møder medlemmerne 

• Nej. 

• Jeg er 76 år og har derfor ikke overskud til 
at hjælpe m.v., da jeg stadig har et 
deltidsarbejde. 

• Måske flere tests af grej 

• Erkendtlighed i forbindelse med feks. 
mange års medlems  
skab af forbundet:  Alle omkostninger 
forbundet hermed  
bør afholdes af Danmarks Jægerforbund. 

• Så fri jagt som muligt mht arealer. 

• Nej 

• Husk den frie Jagt. 

• Har tidliger været medlem af de 3 gamle 
organitationer mit hoved arrangement lå i 
LJF af 1923 
Først som kredsformand siden tovholder 
ved sammenlægningen derefter 
Regionsformand og suppleant til HB 
medlem af Grønne Råd i bestyrelsen for 
Friluftrådet 
Riffel Hunde osv koordinator. 
Tovholder og koordinator ved behandling af 
miljøstyrelsens forslag til nye 
reservatbestemmelser. 
(Auken) medlem i flere reservat grupper. 
Der er nok flere tillidsposter. 
 

• Nej tak til areal krav for hjortevildt. 
Fjernelse af 130 m regel ved skydetårne, 
sikkerhed frem for alt. Så gerne i skel og op 
fra jorden med riffel. 

• Arbejd mere for vildtets tarv, mindre for 
jagttrykket. I særdeleshed på råvildt af 
hankøn. 

• lokalforeningerne er blevet for store, der 
er for langt til medlemmerne. 

• Syntes det er dårlige præmier ved 
kreds/Regions skydning, det samme gælder 
ved Forbundsskydning. 
 
Det var dårligt aflyse kredsskydningen 
grundet Covid-19, da den kunne 
gennemføres ved tidsbestilling, det tager 
kun 30 min. at skyde, så der kunne sagtens 
holde afstand, det var en slap holdning fra 
DJ-side, hvilket ikke er godt i disse tider. 

• nej ingen kommentarer 

• Jeg synes Danmarks Jægerforbund skal gøre 
en stor indsats for at få ensrettet 
jagtreglerne på hjortevildt. Som det er nu 
er det helt uoverskueligt og det kan nemt 
være skyld i at gode jægersmænd kommer 
til at overtræde reglerne, fordi de tror de 
har "styr" på det. 
Der er behov for en større indsats for at 
flere jægere har økonomisk mulighed for at 
deltage i bekæmpelse af Mårhunden. Det er 
dyrt for den enkelte jæger at  købe det 
nødvendige udstyr. Her bør i arbejde for at 
regeringen  yder en stort tilskud. 

• Medlemsprisen er alt for højt for de 
medlemmer der aldrig kommer i 
lokalforeningen, og aldrig deltager i 
fællesjagte mm. 

• jeg kan lige afslutte med at der nogle af 
spørgsmålene  har jeg ikke kunnet svare 
helt korrekt på da jeg for eks,har været 
aktiv i min forening som  kassere i  26 år og 
modtaget Danmarks Jægerforbunds 
Aktivitetstegn og Diplom, 

• Intet at tilføje. 

• nej 

• Når man kontakter forbundet er det 
irriterende at blive 
stillet om flere gange. 
Jeg kunne også tænke mig som kursuslære , 
at I var mere 
imødekommende ang. samlemapper , 
kuglepenne , og skriveblokke. 

• Nej. 

• Forbundet er meget sløv og kæmper ikke 
nok for jagten eks.arealbegrænsning og 
total vanvitig  hjorteforvaltning. 

• Efter over 50 års medlemskab synes jeg der 
er langt fra der hvor jeg befinder mig i 
hierarkiet, og til hvor beslutningerne tages, 
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og at organisationen mere og mere kommer 
til at ligne fagforeninger og andre 
interesseorganisationer, hvor der sidder 
nogle (mange) dyre drenge/piger i toppen, 
og det kan være svært(umulig) at 
gennemskue om de er pengene værd, 
derfor kan man også ane en spirende 
utilfredshed i krogene, og der er endda 
forsøg på at starte nye foreninger op. det 
mener jeg skal tages alvorligt, hvis 
Jægerforbundet er ansvarlig!!! 

• Ingen. 

• Jeg rejser 30-40 uger om året jobmæssigt 
og skal have familieliv og jagt til at 
fungere. Derfor ikke mulighed for at indgå i 
pulje til DJ projekter. 

• Jeg er nu blevet 75  år. med 55 år jagt så 
jeg har oplevet næsten oplev alt inden for 
jagt, i Danmark. 
Først i Jagforeningen af 1923 og ny 
Danmark jægerforbund. Så når jeg får 60 
års nålen så holder jeg nok. 

• Der er for langt til toppen, desværre 

• Stor ros til receptionen i Jagtens hus, altid 
venlig og kompetent betjening 

• Har siddet i bestyrelsen på Møn i flere år og 
mener de unge må yde en indsats nu men 
er ellers godt tilfreds 

• Jeg finder masseafskydning af især fasaner 
foruroligende især når afskudte fasaner 
bliver gravet ned i stedet for at blive 
anvendt som menneske føde. Kommer 
dette vores politikkere for øre, så får 
jægerne generelt trange kår fremadrettet. 

• Gå over til direkte valg 

• Stram op i jeres forhandlinger det er 
utroligt at det kun går en vej med jagten, 
jeg kan huske tilbage fra Frede Pedersen og 
efter ham overtog Kristian Raunkjær som 
formand og derefter gik det kun en vej og 
det var den forkerte vej!!!!!!!!!!! 

• Nej 

• Få mere indflydelse politisk og i EU i 
forbindelse med jagtiderne som bliver 
indskrænket hver gang .. 

• Glad for medlemskabet gennem 39 år :-) 

• God vind fremover. 

• Vær opmærksom på at fremtidens jægere 
måske ikke er medlemmer som vi kender 
det. De unge lejer sig gerne ind i alt muligt 
eks. På en tennisbane eller en times golf. 

De har ikke lyst til foreningsarbejde, og det 
kan blive en udfordring for den nuværende 
struktur 

• Synes faktisk at I gør det rigtig godt !! 

• super organisation :-) 

• En af de vigtige ting er at den almindelige 
jæger bibeholder mulighed for at skyde 
hjortevildt, og ikke kommer i klemme i 
jagtlovgivningen som kræver store arealer. 
Begrænsninger er helt fint, så længe 
muligheden er der for at få held til at skyde 
en hjort. 

• Vi må sørge for at vi ikke bliver rendt over 
ende.  
Folk vil ud i naturen, over alt, og det 
holder den ikke til.  
Knæk & Bræk 

• Nej 

• Jeg syndes at dansk jagt forbund gør et 
godt stykke arbejde set under den store 
pareply 

• En rigtig god organisation at være medlem 
af dog skal vi nok passe på at vores 
kontingent ikke bliver fpr høj, da det 
skræmmer især unge mennesker væk 

• Jeg syntes jagten på kronvildt er kørt helt 
af sporet. Lav en fredningstid som gælder i 
hele landet som f.eks. fasan ræv etc. Siden 
vi har fået hjortegrupper/hjortelaug er det 
et gedemarked. De har ikke befolkni gens 
opbakning. Argumenterne er svage. 
Kronvildtet er gået massivt frem i de 50 år 
jeg har gået på jagt uden der har været 
alle disse .mæerkelige regler. Det kan jo 
ikke passe at hvis jagtinvitation gælder 
kronvildt skal msn først slå op på diverse 
sider for st finde ud af hvad man må.  
Dernæst sksl vores medlemskontingenter 
for seniormedlemmer være ens. Enten skal 
alle have rabat eller skal alle betale fuld 
pris 

• Afskaf jægerrådene - de har altid været en 
overflødig brik i spillet - specielt når der 
kun er een forening i kommunen. 

• Gå til de kære landmænd. 
Overbevis dem om at der kan gøres mere 
for naturen. Nogle gør lidt; men de fleste 
ingenting; men jagtlejen finder alle 
interessant.  

• Større synlighed - masser af fornyelse - 
mere strømlinet - følg med tiden 

• Knæk og Bræk 
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• I gør det godt for fællesskabet og jagten i 
Danmark - tak for det. 

• Knæk og bræk 

• Knæk og Bræk - Jægerhilsen fra et tilfreds 
medlem :-) 

• et ønske om at der er ro i gellederne i 
toppen 

• Jeg er glad for at være medlem. 

• Som det fremgår af mine svar, er jeg jeg 
rigtig godt tilfreds med DJ's virke og 
indsats. Den politiske indsats er særdeles 
god og vigtig. TAK, fordi "man" (HB) ikke 
har forceret spørgsmålet om en evt. 
strukturændring igennem. Som jeg sagde 
fra talerstolen ved 
repræsentantskabsmødet den 19. sept. skal 
man passe meget på ikke at komme til at 
lave samme fejl som ved 
kommunalreformen o 2007. Da sagde man 
også, at formålet bl.a. var kortere afstand 
mellem borgerne og politikerne, - 
resultatet blev som bekendt det stik 
modsatte. 
Efter anmodning fra formanden, CLC, i 
frokostpausen, kontakter jeg næstformand 
Leif Bach vedr. det indlæg om 
støttemedlemmer, jeg fremførte på 
talerstolen. Pointen heri var, at i det 
konkrete tilfælde, jeg omtalte endte DJ's - 
efter min mening - alt for stive regler, at vi 
fik et "skuffemedlem" (vi kalder det nu 
passivt medlem), hvor DJ ellers kunne have 
fået et støttemedlem, der kunne have talt 
med i DJ's medlemsstatistik. 

• Arbejd lidt hurtigere. 

• Tilfredst medlem 

• Godt I er så opsøgende 

• Kunne måske godt tænke mig at kunne se 
DJ mere i dagligdagen. 

• mest utilfreds pga indskrænkning i jagttider 

• Stilling jagtforening er en god forening. 

• Jeg er kun medlem for at støtte jagtens 
sag, 

• I bør kæmpe noget mere for den “lille 
mands jagt” og  tilliden til at ansvarlige 
jægere (dem er vi flest af) kan håndtere 
tingene uden flere uforståelige regelsæt. 
Har været medlem i 50 år og vi er mange,  
der begynder at blive bekymrede for vores 
jagtmuligheder specielt når ordene 
“arealkrav” kommer på banen. Jeg har 

aldrig set så mange store og større hjorte 
som i år ?? Vi kan godt selv finde ud af det - 
også uden at vi skal have iPads og være på 
nettet for at gå på jagt. 

• Nej 

• Jeg er så tilpas til års at jeg med god 
samvittighed lader de yngre tage initiativ.  
Praktisk arbejde ydes lejlighedsvis 

• Jeg er godt tilfreds med medlemskabet, 
men måske er det en god ide med direkte 
valg af formand. 
Ikke fordi jeg er utilfreds med vores 
formand, men for at få lidt mere direkte 
demokrati. 

• Bør arbejde på at få fjernet det 
kommercielle i jagttiderne på klovbærende 
vildt og i stedet fokusere på biologi. Bør 
også arbejde på at få fjernet afstandskrav 
til nabo på opstillede stiger. Det er 
sikkerhed at der er stiger. 
Mindre rod i nye jagttider på klovbærende 
vildt. Og DJ bør være mere proaktive i 
forhold til andre grønne organisationer i 
stedet for at altid at være på baglandet. 
Og vi bør bære mere aggressive og komme 
bredere ud i pressen når vi angribes 
usagligt på jagt tider/ udsætning af fugle 
med mere. 

• Ingen kommentarer 

• Forsæt det gode arbejde -blive ved med at 
efteruddanne nøglemedarbejder i 
foreningerne da det er dem som i 
dagligdagen repræsentere DJ - sidste år 
havde jeg 35 hundefører til træning i vores 
lokale forening og jeg er sikker på at de 
kom pga af den gode udd jeg har fået + 
erfaring og vores lokale arbejde! 
 

• hold fat i den nuværende linje. 

• intet specielt. Et stærkt forbund. helt ok 

• godt vi har DJ, vil altid støtte op , jeg har 
ikke så meget viden om DJ så muligt at 
nogle svar kan virke træls, beklager 

• Arbejd på mere jagt og mindre regulering. 

• Er medlemmerne der for DJ eller er DJ der 
for medlemmerne. Marker jer/os mere selv 
om det koster 

• Det vil være godt hvis Jægerforbundet er 
mere synlig i miljødebatten. 

• Billigere medlemspris til pensionister. 
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• Ok, dog vise sig mere klart, sam arbejde for 
et større medlems antal evt. ved kampagne 
med gratis medlemsskab i et år.  
Telefon kanvas. (Som en af vores kritiske 
dialogpartner gør) 
Vi skal være en større organisation!!!! For 
at få mere gennemslagskraft!!!! 

• Ingen 

• jeg synes i gør det godt 

• I burde arbejde for jægerne og ikke altid 
søge en aftale (politisk) 

• Jeg bor i Nyborg og er dybt skuffet over at 
DJ i Jægerrådsregi ikke gør noget for at 
overtage den gratis jagt på kommunens 
områder fra Nyborg Jagtselskab, så specielt  
unge jægere kan få mulighed for en god 
jagtmæssig opdragelse til en favorabel pris. 
Det kunne samtidig være med til at skaffe 
nye medlemmer til DJ. 

• Klar holdning til: 
Nedlæggelse af vildsvinehegn 
Fredning af invasiv arter i yngletid 
Hektartilskud betinget af biotopplan 
Arbejde for arealkrav til hjortevildt 

• Stødt den almindelige jæger fremfor 
godserne, i har dog trodsalt flere 
medlemmer som almindelige jægere end i 
har godsejere. 

• sørge for vores jagt ikke begrænse den 

• I skal til at tage jer sammen i forhold til 
alle de forskellige jagt tider, og 
indskrænkelse af jagt! MERE JAGT TIL DEN 
ALMINDELIGE JÆGER! I stedet for at 
tilgodese de store skov og jordbesiddere! I 
det øjeblik der kommer arealbegrænsning 
er jeg udmeldt af DJ.  

• Nej 

• tak for gode og relevante spørgsmål 

• Husk altid at lytte til medlemmerne og 
altid være på jægerenes side. 

• DJ har den mest udemokratiske procedure 
til valg af formand, det er under alt kritik 
at medlemmer ikke vælger formanden 

• Er meget glad for at læse mit jagtblad som 
jeg har modtaget i mange år. Er nu 78 år. 
Tak 

• Jeg har i mange år slået til lyd for,at 
bukkejagten bliver flyttet, så de stærke 
bukke først bliver skudt efter parringen. 
Jeg har fået både tæv og ros, mest det 

første. 
Jeg tror vi"skyder os selv i foden" hvis vi 
ikke sadler om .Jeg har set en rå blive 
beslået af en ganske lille spidsbuk, et 
ynkeligt syn, men alle bukke blev skudt 
væk inden udgangen af juni måned. Brådne 
kar mange steder. 

• Lyt til medlemmers eventuelle 
kritikpunkter, ikke brok men alvorligt 
bekymrede medlemmers frygt for den 
“frie” jagt 

• Jeg er 74 år, men har siddet i vores lokale 
jagtforeningsbestyrelse i 12 år som 
kasserer, samt været revisor i 10-15 år 

• Nej 

• - få indført medlemsdemokrati og få 
dynamik i de lokale jagtforeninger, så de 
bliver åbnet op og interessante for unge 
mennesker - der er for mange "gamle 
mænd"!!! 

• tilfredshed med danmarks jægerforbund 

• Tilfredsstille med DJ 

• Jeg mener det er kedeligt, at DJF frasiger 
sig retten til arealkrav. Man kan jo se 
situationen fra vildtets side og ikke 
jægerens. Det nytter jo ikke meget, at 
kalde sig jæger, og gå på jagt hvis ikke der 
er vildt i naturen. Og DJF mangler 
indflydelse af den grund i den gruppe der 
omfatter naturforbrugere. Det er så 
ærgerligt. 

• Gør mere Lokalt, og drop det top styret 

• For meget talskyderi og for lidt om selve 
jagtens sjæl i bladet. For et par år siden 
var der et billede af en ungjæger og 3 stk. 
råvildt han netop havde skudt. I teksten 
stod der at denne dygtige nyjæger var så 
heldig at han på samme jagt skød både 
råen og dens 2 lam. Han skulle nok blive en 
stor jæger. (Virkelig uhyggelig læsning og 
grusomt at skrive noget sådant i bladet). Al 
for meget ulvedebat i jægers læsebreve. 

• Jeg kunne ønske jagttider som ikke 
konstant bliver ændret samt at vi kan 
slippe for at søge om regulering          Og så 
kunne jeg ønske i kunne tale for tilladt 
halekupering af ft.springerspaniel da jeg nu 
har nr 3 som bløder meget og det er både 
synd og pænt dyrt at få det gjort når 
hunden er voksen. Tak 

• Ja, jeg mener i gør et stort og konstruktivt 
arbejde. 
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• Er generelt tilfreds med Danmarks 
Jægerforbund. 

• for mange nye som for gamle jægere kan 
det være et problem at finde "jagtmarker". 
Tillad mig at foreslå at jægerforbundet 
arbejder med det både herhjemme og i 
udlandet. 

• Jeg boet i ca. 35 år i Kangaamiut og haft 
mange gode oplevelse i området omkring 
Evighedsfjorden og Sdr.strømfjord.  Nyder 
at modtage Jæger. 

• Fortsæt med det positive arbejde selv om 
politikere mener at de véd bedre jeg 
tænker på miljøministeren 

• Nej 

• Formanden skal være mere synlig og skarp 

• Godt arbejde 

• Brug penge på at få flere grønne områder 
med vild natur. Skær lidt ned på 
administration samt forskning 

• Indfør direkte medlemskab til DJ ellers får 
vi aldrig flere medlemmer. Nye jæger i dag 
er ikke forankret i lokalforeningerne. 

• nej 

• Ingen kommentarer 

• Vi skulle overveje for at støtte op om 
ønsket om direkte formandsvalg 

• som enkel medlem al forlang vej for at få 
indflydelse 

• hvis ikke snart at i vågner op og lytter til 
medlemmerne så tror jeg DJ bliver 
halveret. Prøv at spørg medlemmerne var 
det en god ide at flytte alt indflydelse over 
til jylland ? er det en god ide at blive ved 
med at hæve kontingent og jagt tegns 
afgiften , hvorfor kan vi ikke få nogle 
rigtige jagt tider istedet for at skulle søge 
om regulering som ministeren kan fjerne 
med et finger knips. jeg tror der er masser 
af borger som ønsker jagttid på måger og 
råger indført da det jo snart er en lande 
plage og regulering på ræv selv om man har 
en biotop plan. jeg kommer aldrig til at 
søge om regulering så hellere stoppe med 
at skyde den art 

• Alle spørgsmål i skemaerne omkring bidrag 
til forenings-aktivitet er stilles i nutid, og 
derfor svaret derefter. Jeg er tidligere 
aktivt bestyrelsesmedlem mv. i 
lokalforening. 

• Nedlagt vildt skal ALTID medtages af 
jægerne/gæsterne, bortset fra dagjagter. 
Det er en skændsel, at der er så få i et 
jagtselskab, som vælger at få/købe vildt 
med hjem. Specielt set i lyset af hvad det 
koster at frembringe/udsætte vildt, og hvor 
lidt vildthandleren vil betale for nedlagt 
vildt. Det er med til at undergrave jagten i 
DK.  
Det skal MEGET MERE frem i bevidstheden 
blandt almindelige danskere, hvilke 
udfordringer der opstår i DK såfremt 
jægerne ikke er aktive i DK eller i hvert 
fald i begrænset fald. Her kan bl.a. tænkes 
på biotopforbefinger, jagt på invasive arter 
og begrænsing af skadevoldende vildt, 
hvilken økonomi jagten giver direkte og 
indirekte samt arbejdspladser forbundet 
med jagt og i afledte brancher.  
Hvilket bidrag giver den samlede 
jægerskare og hvilket omkostningstræk har 
samme gruppe. Hvordan ser det ud når man 
sammenligner med f.eks. DN og DOF ?? 
Komme den almene holdning om "Bambi-
argumentation" til livs - det er jo så synd 
for dyrene og de lider når de bliver jagtet. 
Spiser du æg, høns og andet kød ??? 
TV serien NAK & ÆD er jo et godt eksempel 
på naturlig adfærd omkring jagten og det 
at spise byttet bag efter. MERE AF DENNE 
SLAKS.  
Og så få nogle prominente personer til at 
stå ærligt frem og fortælle om jagten, og 
vise hvordan den "lille mand" også kan få 
herlige timer ud af at gå på jagt. Det er 
desværre "den lille mand" som taber spillet 
i forhold til de større 
jagter/dagjagter/jagtselskaber, og det er 
en STOR skam. Mere fokus på de små jagter 
hvor 1-5 er samme om jagten, og 
enkeltmandsjægeren med sin hund. 

• nej 

• jeg har nydt de 65 år, jeg har gået på jagt ! 

• Bladet jæger virker til tider lidt for glad for 
at fremhæve organisationen, og dens 
fortræffeligheder. 
En del artikler om kaliber valg og rifler er 
for ældre jægere fuldstændig uforståelige. 

• Mere åbenhed og mere rent demokrati. For 
meget indspisthed som det er nu 

• fortsæt det gode arbejde. 

• jeg er blevet for gammel til deltagelse i DJ. 
Er engageret i DKK og specialklubarbejde 
og vil ikke påtage mig mere. Dog gerne en 
debat om hundeinstruktør-uddanenlsen 
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• Efteruddannelser hundeinstruktør 

• I er alt for usynlige og alt for gamle og 
støvet.  
I når ikke de unge mennesker desværre. Alt 
for få puljer mm til dem der gerne vil 
plante småstykker for voldtes skyld. 

• Bliv mere moderne og tidssvarende og ikke 
så topstyret 
Mere magt/ansvar i lokalforeningerne 

• nej 

• har haft betyrels arbejde i 26år og er 
æresmedlem , i den lokale jagtforening. 

• DJ´s politiske arbejde er meget vigtig, men 
set ude fra virker det som om de andre 
organisationer har for meget magt. De nye 
jagttider er helt håbløse, og bærer præg af 
at være kompromiser med de andre 
organisationer. Det er meget svært at få 
øje på logikken i mange af de ændrede 
jagttider. 

• Forståelse for medlemmer med nedsat 
hørelse ,Tak 

• organisation skal ændres væsentligt 

• Jeg er godt tilfreds efter et medlemskab på 
39år 

• Et ældre tilfreds medlem. 

• synes der skal være en medlempris for dem 
der kun vil have jagtbladet. lokalforening 
kurser osv skal være brugerbetaling 

• I skal holde op alle de reguleringer og i 
stedet sørge for at kommer jagtider . Det 
er noget svineri den måde der gives 
reguleringer på 

• Godt gået at i henvender jer  til jeres 
medlemmer for at få et bedre overblik 

• Jeg savner faglighed og konsekvens vedr. 
tandundersøgelser for kronvildt. 
Tilsyneladende anvender man en metode 
der ikke er valid i Danmark. 
Desuden ændrer man åbenbart 
målsætningen for antallet af ældre hjorte. 
Hvordan man overhovedet er kommet på 
den forrykte forvaltningsplan er mig 
uforståeligt. 
Formentlig kommer ønsket fra 
trofæjægere.  
Det er muligt at DN og andre medl. af vf. er 
enige, men hvor fra har de fået ideen? 
Undskyld men hele sagen stinker langt væk. 

• Synes dk jægerfobund udfører et stort og 
velkvalificeret arbejde for bedre natur og 
jagt for alle medlemmer i foreningen. 
Laver tillige godt og sobert politisk arbejde 
. 

• DJ har været for dårlig med hensyn til 
jagttid på hare. 
Så vidt det er mig bekendt er det 
undersøgelser fra 1970erne som er 
baggrund  for de nye jagttider på hare. Her 
på Bornholm er bestanden stor, så det har 
ikke været nødvendigt, at ændre jagttiden. 
Vi har gennem mange år ikke set hareyngle 
i oktober måned. På dette område har DJ 
ikke været gode. 

• Er kommet godt i årene,så der bliver ikke 
meget jagt fremover 

• Arbejde meget med det der giver den 
brede opbakning i befolkningen så som 
naturligvis liv og ask så de unge får en 
naturlig indgang til døde dyr mad 
oplevelser det vil hjælpe os alle fremover 
med forståelse og indblik jeg tror jæger 
skal være mere ops i de politiske debatter 
derfor havde det været fuldt oplagt at alle 
som indløser jagttegn kunne overbevise  om 
at den politiske dagsorden burde være nok 
til at alle var medlem af jæger 

• Kæmp videre. 
Drop det jyske 

• Der skal mere fokus på det politiske, ellers 
er der snart ikke mere jagt. 

• Det virker som om at I er svage når det 
gælder om at forhandle jagttider. 

• Håber i modtager nogle brugbare svar. 

• Knæk & Bræk 

• Ser ud til at det kun drejer sig om kron,då, 
Sika og råvildt.  
Der er for lidt om træk og fuglejagt. 

• Hvorfor blev Jagtsti fjernet fra lokalplan? 

• Først og fremmest jagt ,den må have den 
højeste priortet 

• Er et meget tilfreds medlem 

• Det er dejligt at DJ kæmper bravt med at 
fastholde så meget jagttid og så mange 
arter som muligt i et samarbejde med de 
andre grønne organisationer, selv om det 
ude fra engang imellem ser vanskeligt ud. 

• Tak for indsatsen, fokuser på jagt og 
naturpleje og sunde, moralske, 
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værdibaserede jagtinteresser og ikke jagt 
som forretning eller middel til 
netværksdannelse osv. 

• Ja i skal arbejde for den menige jæger og 
lad os få jagten på duer i oktober 

• Bred succes historier som DJF eller nogle 
jægere har lavet, ud i medierne, lige ind i 
hr og fru Jensens stue, så vi som jægere får 
et endnu bedre forhold til den øvrige 
befolkning. 
Grib chancen når den er der, se eks Jens 
Ulrik forklare om duehøgens tilbagegang. 
Lad ikke nogen komme med 
udokumenterede påstande om hvad 
"jægerne" står bag eks DOF med forgiftning 
af ørnene, gå øjeblikkelig til modværge, vi 
som jægere er kommet lidt i dårlig lys, 
fordi menig mand tror det der blev sagt 
først er det rigtige, derfor er det næsten 
umuligt at få folk til at tro andet. 

• I gør det godt, såvel for medlemmerne som 
udadtil på den politiske bane - bliv v ed 
med det :o) 

• nej 

• Som tidligere nævnt, jeg ønsker at være 
medlem af en interesseorganisation "natur 
& jagt",  og ikke en fagforening for jægere. 

• Mange af spørgsmålene overlapper 
hinanden. 
Det er ikke let at svare på, hvad i gør i de 
forskellige 
områder. 

• Fortsæt det gode arbejde for jagten! 

• Lav noget for de jævne folk, og ikke alt det 
om udenlands jagt, de fleste har ikke råd, 
og det er træls, at læse om. Mere om 
hundetrænig, og vildtpleje, mårhundejagt, 
mere for almindelige mennesker 

• Dj er begyndt at køre ud af en tangent hvor 
den ikke varetager den brede skares 
interesser, men hvor de få udvalgte meler 
deres egen kage 

• DJ ligner en fagforening hvor der er for 
mange pampere. 
Alt for mange hoveder der vil bestemme, 
desværre uden den fornødne viden om det 
at gå på jagt. Det er for nemt at få et 
jagttegn, det kan tages på en weekend.... 
Det burde tage mindst 1 år, gerne længere 
så får vi de rigtige jægere. 

• Det gør så ondt at følge al den kritik som er 
på facebook fra nogle som ikke vil være 

med til at gøre et arbejde eller stille op til 
diverse tillidsposter. 

• Pas på med at lave Danmarks Jægerforbund 
for kommercielt. 

• Jeg er overordnet neget tilfreds med min 
forening! 

• Få flere til at melde sig ind i forbundet 

• Lytter for meget til di grønne. 

• Nej. 

• Synes DJ profil har gået i en retning man 
bare vil gå på jagt. Naturpleje vil man 
narre over på EU midler og få andre til at 
udføre. Mangler samspil mellem lodsejer og 
DJ. 

• Der skal kæmpes hårdt for bevarelse af den 
frie jagtret i Danmark, bevarelse af faste 
jagttider på vildtet i stedet for at alt 
efterhånden er på vej til at blive regulering 
jagt. Der skal kunne tilbydes jægerne 
bedre muligheder for riffelbaner og specielt 
på riffelbaner til løbende vildt, dette kunne 
være med til at sænke anskydning graden 
betydelig 

• Nej 

• Jeg er alt i alt meget tilfreds. 

• Efter at have været medlem af den  lokale 
jagtforening siden  1964  og kun modtaget 
et 25 års diplom på et tidspunkt efter nok 
ca 40/45 år må der være noget der halter 
et eller andet sted. 

• mangler annoncer fra private medlemmer 

• Det er vigtigt, at der bevares momentum i 
det igangsatte strukturarbejde, herunder at 
afklare fordeling af  opgaver og økonomi 
mellem kredse og Jægerråd. De nuværende 
Jægerråd mangler i høj grad opbakning fra 
foreninger i form af engagement. 
Det er fremhævet, at den nye direktør er 
ansat ud fra evner og erfaring til at 
rekruttere nye medlemmer. Hvis dette ikke 
lykkes, bør det have konsekvenser for 
direktøren. 

• Hvis vi skal fastholde Danmarks 
Jægerforbund som samlende organ for 
danske jægere, så tænker jeg, at der er 
behov for en løsning der giver flest mulige 
adgang til at høste af vores hjortevildt.  
Så far med lempe - og få flest mulig med.  
God arbejdslyst 

• Bedre info fra det lokale jægerråd, kreds 
og hovedbestyrelse - den lokale 
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jagtforening magter ikke at videreformidle 
informationerne. 

• Hold prisen på medlemskab så lav som 
muligt.  Tænker mest på unge jægere og 
pensionister 

• Er medlem af sjd´s markvildtudvalg, og 
skuffet over at  
DJ´s markvildtudvalg ikke vil mødes med 
os. 

• Jeg har været med i over 50 år og har altid 
været tilfreds 

• Bevar de små foreninger og lyt til dem hvad 
de ønsker for lokal området. 

• Ingen kommentarer. 

• Nej 

• Der er forskel på folk -- egnsvis og pr. 
person. Så der er langt fra øst til vest ! 
Som et skræk senarie står for mig den 
almene manglende forståelse for 
håndtering af en kronvildtbestand til ALLES 
bedste. Dette er en udfordring. De 
opdukkende vildtslagterier er en forsikring 
for, at vi fortsat kan jagte. 

• Jeg syntes det er en god forening vi fik 
lavet, da vi lagde de 3 gamle foreninger 
sammen til en vel fungerende organisation. 
Husk formålet mest muligt jagt, og få 
afskaffet noget at alt det regulering som 
der hele tiden skal søges om. Enten har det 
en jagttid eller også er det fredet. 

• Fortsæt det gode arbejde. 

• Katastrofal i har afskaffet seniorrabatten  

• nej 

• Jeg synes DJ har en stor svaghed i alle de 
dårligt fungerende lokalforeninger. Hvis en 
nyjæger skulle melde sig ind i en forening, 
hvor der ikke rigtigt sker noget, melder han 
sig ud igen. 
Jeg ved godt at det er et ømtåleligt punkt. 
Men tavshed løser ikke problemet. 
Jeg har forsøgt at sætte det på 
dagsordenen lokalt, og efterhånden er der 
lidt flere der er enige med mig. 

• knæk og bræk! 

• Fortsæt det gode arbejde 

• Forsikring der er gyldig ifm tegning af 
jagttegn i Tyskland. 

• Medvirk til at vi får fuld udviklede hjorte i 
alle arter  

Så vi æde de restriktioner der er 
nødvendige  
Evt skal der kræves en uddannelse for at 
skyde hjorte, således at vi evner at sortere 
hjortene. 

• Gå politisk aktiv ind i at skydetårne/stiger 
må opsættes i skel. 
Det virker som om jægerforbundet lukker 
øjnene for dette når der har været indlæg 
herom i bladet. 
Jeg har ikke endnu mødt en jæger som ikke 
syntes at det er en god ide og det vil 
ihvertfald højne sikkerheden idet man så vil 
vil skyde ud på egen areal. 

• Hjortevildt skandalen er en farse uden lige, 
det kunne lugte langt væk af studehanler, 
om bevaring af brunst jagten for en hver 
pris. 

• Ingen 

• Afskaf reguleringer på duer og krager og 
skader, og lad os få nogle fornuftige 
jagttider, som gælder i hele landet, de 
eventuelle dueunger som mister forældrene 
lider det samme, om de bortskydes under 
almindelig jagt eller regulering, det med at 
så majsmarker på en halv tøndeland og 
søge og få regulerings tilladelse til det, det 
er bare at udnytte en tåbelig regel, som jeg 
da ikke håber at Jægerforbundet har lagt 
navn til. 

• Alt i alt godt tilfreds m DJ 

• I er jo ved at frede alt jagt for den 
almindelige jæger 
Når i nu er igang hvad så med at frede 
råvildte i oktober måned. Der bliver skudt 
for mange råer fra de små lam. 
Vh fra en Schweisshundefører 

• Jeg synes ideen med undersøgelsen er ok. 
Det er meget vigtig at få nyjægerne ind i 
Danmarks Jæger forbund. 

• Der skal arbejdes for at dansk jagtforsikring 
og jagttegn også gælder ved jagt i f.eks 
Tyskland. 

• Der skal være en mere markant politisk 
stemme. Mere slagkraft og synlighed i 
medierne. Jægerne gør meget godt 

• Ja jeg i gør for lidt ved .vildtets leve steder  
vildtets har jo ikke nogen steder at leve når 
der er marker/ med majs og  græsmarker i 
så store mængder  . Der burde  kræves 
insekt volde og mindre læhegn med jævne 
mellemrum.   Her hvor jeg bor er flere  
hundrede ha./tusind  ha .kæmpe store  
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marker . Så fasaner agerhøns  hare har ikke 
en chance for at  overleve under disse 
forhold  . Når de høster majs kører de i ti 
til fjorten dage næsten i døjndrift  så hvor 
dan skal viltet overleve.men mårhunden 
klare sig fint  med venlig hilsen her fra  . 

• En god og stærk organisation at være 
medlem af. 

• Sørg for at have en god dialog mellem 
lodsejere(landmænd),myndigheder, DJ og 
andre organisationer. 
DJ er tit ude med riven efter de 
traditionelle Landmænd når det gælder 
markvildet. 

• Hvorfor ikke sende stemmeseddel til 
medlemmerne, så de får direkte indflydelse 
på, hvem der vælges som formand eller 
bestyrelse. Den nuværende form ligner 
noget gammeldags noget, hvor det hele 
skal gennem mange led før formand og 
bestyrelse er valgt. Det hele virker for 
“Indspist” 

• Nej 

• Meget tilfreds 

• Knæk og bræk med jeres arbejde. 

• Jeg er altid ked af at nogle af vore 
medlemmer udviser 
foragt over for foreningen og de 
medarbejdere der orienterer os og mangt 
og meget. Desværre er der altid 
nogle medlemmer der  skal brokke sig  og 
skader dermed  DJ og os medlemmer. Jeg 
er et positivt medlem og ønsker alt godt for 
DJ. 

• Mere åbenhed og direkte valg til formand 
og hovedbestyrelse og så kæmp lidt mere 
for meningmandsjagten, ellers er alt fredet 
om få år undtagen det som de store godser 
tjener styrtende på, det er dem som sætter 
dagsorden på dagens jagt i Danmark 

• Fortsæt det gode arbejde 

• Jeg er frustreret over de jagttider der 
udmeldes for kron- og dåvildt. Det virker 
alt for kompliceret. 
Ligeså er det besynderligt at når landet er 
opdelt i Regioner, politikredse og 
kommuner at disse ikke kan bruges i 
forbindelse med udøvelse af jagt, men der 
skal opfindes nye områder! 

• Forbundet er blevet for meget en ekstra 
kommune, der er for meget kontor nussseri 
og for lidt nærvær. 

I normale tider er der for meget arbejden 
hjemme fra, det er sundt med samvær og 
sammenhold 

• Når I laver en sådan undersøgelse undrer 
det mig at der ikke nogen steder er muligt 
at fortælle om hvad/om man HAR haft 
tillidsposter inden for Jægerforbundet. Jeg 
har for nogle år siden været formand, 
kredsmedlem, osv.   
dette har naturligvis relevans for nogle ag 
svarene. 

• Jeg har været lokalformand og riffel 
instruktør, mem er gået på pension. 

• Nej 

• I det store hele er jeg godt tilfreds. 

• Der skal gøres meget mere for ungjægere i 
de enkelte jagtforeninger. 
Totalforvirring mht til jagttider på 
Kronvildt/dåvildt. 
Dem der er med til at sætte jagttiderne 
lokalt har i mange tilfældet ingen eller lidt 
kendskab til bestandstørrelsen lokalt 

• I bør kæmpe mere for den lille jæger og 
jagten for denne. 

• nej 

• Et stort tak for et godt arbejde for 
Danmarks jægere 

• Gør noget mere for at understøtte vores 
kronvildt forvaltning! 
Alle siger at viden er "nøglen", DJ kunne 
bakke det op, så man i forhandlinger sad 
med langt flere "esser" på hånden end vi 
gør nu... 

• Jægerforbundet skal aktivt gå ind for at få 
en portal op at stå til fordeling af nedlagt 
vildt. Jeg tænker primært hjortevildtet. 
Hvis der var en aktiv portal hvor man kunne 
få sit overskydende vildt fordelt, ville der 
blive udført en langt bedre 
bestandsregulering af f.eks råvildtet. Der 
bliver alt for tit undladt at skyde til f.eks 
en gammel udtjent rå, idet bukken fra 
sommeren stadig ligger i fryseren. 

• Nej 

• Det kunne være godt hvis DJ ville gøre 
mere for småvildts jagt. Feks. Duejagt. Der 
bliver mindre jagttid, flere andefugle bliver 
fredet. Det er jo ikke alle der kan, eller har 
råd tit at gå på kronvildtjagt. 

• Nej 
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• Forstår ikke altid logikken i grænserne 
mellem hjortevildt grupperne 

• Kun man nøjes med 5 blade på 
genbrugspapir. Og endnu mere kamp for 
den lille jæger det måske ikke os der råber 
højst med vi er nu nok flest 

• Jeg mener at jægerforbundet er godt på 
vej til at nedlægge sig selv. Man er godt på 
vej til at ødelægge jagten for den lille 
mand,  mens en stor del af ledelsen bare 
sidder og klapper hinanden på ryggen , men 
man meler sin egen kage. 

• Alt alt godt troværdigt arbejde. 
Jeg bryder mig ikke om det glittede papir i 
jæger. Det kan skabe genskin. 

• Nej - men er yderst tilfreds. 

• Jeg vidste ikke det spørgsmål kom, så 
derfor skrev jeg tidligere, at man måske 
kunne lave en form for familie 
medlemskab, for at få flere medlemmer. 
 
Måske kunne man også lave et billigere 
medlemskab uden blad eller med et 
elektronisk blad, da der er mange, især 
yngre, der ikke når, at få det læst og derfor 
ikke er medlemmer. 

• fortsæt det gode arbejde. 

• Videreudvikling af magasinet Jæger 

• Mine svar bære nok præg af, at jeg har 
deltaget i lokal jagtforening 
bestyrelsesarbejde i over 20 år. 
Problemet er , hvordan får vi nye 
medlemmer til at deltage i 
bestyrelsesarbejdet, så der kan ske en 
løbende udvikling i forhold til nyue 
medlemmer. 

• Skal  være inovativ 

• Vær oplysende og konkrete - men hold jer 
fra diskutioner på facebook, der er brok-
røvenes holdeplads. 
Skriv gerne artikler i de lokale aviser. 
Gå gerne ud med store opgaver i de 
landsdækkende aviser 

• Jeg ønsker gennerelle jagttider der gælder 
hele dk og ikke alle de lokale jagttider. 

• Nej. 

• Ingen kommentar 

• Det bekymrer mig meget, at DJF's 
hovedbestyrelsesmedlemmer viser, der 

uenighed i medlemsblad. En uenighed må 
holdes inde i mødelokalet. 

• God vind fremover 

• Pas lidt mere på den lille mands jagt, hold 
fast i fornuftige jagttider til styring af 
afskydning. 

• Som mangeårigt medlem og tillidsvalgt i 
både Dansk jagtforening og jægerforbundet 
kan jeg kun tilkendegive at jeg er tilfreds. 
Der har selvfølge været ting som jeg selv 
helst havde set anderledes, men sådan er 
demokrati. 
Desværre sætter vi jægere ikke hele 
naturdagsordenen i Danmark. 

• Ville gerne DJ kom ind i kampen mod jagt i 
indhegninger. 
Det kan være hvor der er plantet 
juletræer, nyplantninger eller lign. 
Synes det er dybt forkasteligt og umoralsk 
hvad man hører og ser. 
Bærer jo præg af nedslagtning af vildtet  

• Man skal til at fokusere på indberetning af 
vildt udbytte, for mange indberetter ikke 
så meget som de skyder, og jeg tror det er 
de ældre jæger der er de værste. 
Var til et møde Ang.  Hjortevildt mellem 
Mariagerfjord og Randersfjord. Man har 
opgivet 200 stk. Dåvildt. 
Men der står helt sikkert 1000 stk.  
Det passer bare ikke med  hvor meget der 
bliver indberetet. 

• Lidt mere skarp synlighed i dagspresse / tv 
/ radio ... ?? 

• Nej 

• Vedr. Mårhunde,   Der er mange jæger der 
bruger  alt for mange penge på 
riffelpatroner,Staten burde betale for at 
jægerne bruger meget tid og udgifter til 
bekæmpelse af dem, (inden det er for sent) 

• Det kunne være gavnligt at friske 
sikkerhedsreglerne op. Ikke mindst for 
riffelskydning. 

• Syntes dette skema, er meget relevant. 

• I gør det godt, bliv ved med det. 

• bliv bede til at sætte jagt tid og lag os små 
skyde hjorte også 

• Jeg svarer på baggrund af at jeg er bosat i 
udlandet pt. 
 
Tidligere meget aktivt bestyrelsesmedlem, 
og flittig både riffelskytte og haglskytte 
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samt stadig aktiv hundesportsmand, men 
foretrækker træning alene. 

• I kunne starte med at udskifte formanden 

• Vigtigt at Jægerforbundet kæmper for 
jagten i DK 

• Nej. 

• Synes medlemsskabet er for dyrt. Jeg er 
medlem af Jægerforbunder i Sverige det er 
en anden pris. 

• Nej 

• Meget mere øre i toppen om hvad der 
foregår blandt landets jægere. 

• Synes DJ gør et godtstykke arbejde for 
jægerne heri Danmark 

• Vi oplever i Danmark mange private 
useriøse dagjagtsudbydere, 
Konsortieudbydere som udelukkende har en 
økonomisk Interesse i at afholde jagt. 
prøv selv at følg med i jagtformidling.dk og 
se at der 
De senere år er de samme udbydere med 
store løfter 
Og muligheder / de er Øv 

• Jeg synes det er dårligt, at vi kun er ca. 
80000 medlemmer og der er ca. 175000 
jagttegnsløser. 
Det må kunne gøres bedrer, prøver at tage 
skyklapperne af og se hvordan andre 
foreninger gør, eller tænk nyt. 
Nu har jeg selv arbejdet med 
eftermarkedet, og ved man skal være på 
forkant. 
God arbejdslyst. 

• Har været meget aktiv både på skydebane 
og i foreningerne. Knæk og Bræk. 

• Tak for en inspirerende organisation. 

• Jeg forstår ikke at man skal være født 1946 
eller før, for at få nedsat kontingent, og 
ikke får nedsat kontingent når man bliver 
folkepensionist. 

• Jeg var formand for vores lokalforening i 23 
år og blev æresmedlem sidste år. 

• Der skal slås et slag for, at vores 
våbentilladelser kommer på et plastkort 
som fx et kreditkort.  
Det koster ikke alverden at producere, og 
så betaler vi jo også for 10 år, så det går 
nok med økonomien  

• Knæk og bræk 

• som antydet i tidligere rubrik, mener jeg DJ 
bakker op om jagttider, der tilgodeser de 
store aktører i jagtindustrien, på 
bekostning af den almindelige jæger og 
markjagten. hvorfor begrænse jagten på 
ringduer, og hvorfor ikke tillade jagt på 
svømmeænder i januar? 

• Stå fast under forhandlinger, når vi bliver 
presset. 

• Nej 

• Som I formentligt ved, så er der fra nogle 
stærk kritik af Jægerforbundet ang 
topstyring og manglende resultater m h t 
jagtmuligheder (jagtbare arter osv). 
I vil hjælpe jer selv med mere synlighed og 
kommunikation udover kommunikation til 
medlemmer. 

• Jeg har været i bestyrelser og 
hundeinstruktør i mange år - så derfor ikke 
mere. Ønsker generelt seniormedlemsskab i 
DJ 

• DJ formand er for usynlig i den grønne 
debat. 

• Et godt blad. 

• Der er alt for mange forskellige jagttider i 
dk og det kan simpelthen ikke være rigtigt. 
Jagttiderne kommer alt for sent, de skal 
komme sammen med jagttegnet,. Lad nu 
være med at slås indbyrdes, vær til for os 
alm. medlemmer. Til sidst - lad nu de 
kronhjorte være, lav kortere jagttid på 
dem 

• Danmark Jægerforbund er et godt forbund 
det burde alle jægeren være medlem af. 

• bladet er Expert i artikler m/m der har 
været set næsten magen til igen-igen 
(næsten som i vort tv.) 
GAMMEL VIN PÅ NYE FLASKER. 
Evt. når man omtaler jagt i udlandet kunne 
nævne hvordan den omtalte rejse var 
organiseret og evt. hvordan det økonomist 
var skruet sammen. 

• Arbejd på at få jæger udsendt elektronisk 
og arbejd på at få duejagt pr 01-09 få 
overbevist politikkerne om at der er for 
mange gæs og duer i Danmark ja i hele 
Europa 

• Der er for langt mellem top og bund 

• Få ført jagttiden tilbage på duger så den 
starter  når der høstes 
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• Har været medlem siden 1972 Dansk 
Jagtforening 
1992 Danmarks Jægerforbund 
2001 medlem i Backupgruppen i D.J. 
Krondyrgruppen 
2004 1. formand Hjortevildtgruppe 
Himmerland 
jan. 2019 overgår til pensionist får mail 
med Velkommen som medlem i D.J. er nu 
registreret i vores Medlemssystem 
Skal der virkelig gå så mange år før man 
kan komme i det system? 
 

• Lad være med at gøre det til en higtech 
ting se de gamle jagtblade hvor der var 
jægere til som gik på jagt uden det kostede 
en formue og kom i almindeligt tøj,det er 
jo blevet sådan,at hvis ikke tøjet og 
geværet er fint så bliver man set ned 
på...Vedrørende skydebaner så er det 
blevet lige så......Tænk på der er nogle der 
kan li at gå jagt både unge og ældre selvom 
de ej har mange penge...nu kan man 
næsten ikke mere uden man har det rigtige 
grej og i den rigtige omgangs kreds... 

• Jeg er klar over de politiske hensyn 
jægerforbundet er nødt til at tage, men i 
forbindelse med arealbegrænsninger i 
forhold til hjortejagt, så synes jeg det er 
forstemmende, at jægerforbundet ikke går 
ind for en grænse på antallet af hjorte, der 
kan nedlægges på f.eks. 5 ha. De måske få 
eksempler på hensynsløs jagt på strategisk 
placerede små-parceller skader jagtens 
omdømme. 

• Som mangeårigt medlem (+30) har jeg 
været overordnet tilfreds med at være 
medlem af DJ. 
Jeg har gennem 28 år været hhv. kasserer, 
formand og revisor i vores lokale forening, 
men overordnet besluttet, at jeg efter mit 
70. tyvende år ikke ville have tillidsposter 
mere. 
Hjælper dog stadig lokalforeningen med 
skydebanevagter og i "nødstilfælde" som 
medhjælper ved jagttegnsprøver afholdt i 
vore lokaler. 

• JAGTETIKKEN 

• Held og lykke fremover -:) 

• Hjælp jægeren som har sit eget jord/jagt, i 
stedet for at tage det fra ham/hende. 

• jeg synes dj skulle være mere aktiv med at 
får flere naturområder og når der kommer 
flere motorvej få mange flere vildt passage 
i samarbejde  med andre grønne forening 

få lavet tiltag så vildt får livesteder i 
landbrug og træk vej i det åben landskab. 

• Man skal altid passe på ikke at blive for 
selvfed, det skal man også i DJ løbende 
tænke på. Det er ikke fordi jeg har 
eksempler på dette, men det ændrer ikke, 
at man ikke skal være opmærksom på 
dette. Forebygge isf. at heldbrede. 
Knæk og Bræk. 

• Der er al for mange rovdyr og rovfugle i den 
danske natur 

• Jeg er godt tilfreds med lokalforeningerne, 
men i toppen af DJ er der plads til 
forbedringer. 
DJ er blevet for topstyret idag. 
Vi skal have de unge jæger med. 
Der skal arbejdes mere med de små 
jægeres ønsker. 

• Har været Kasserer i lokal jagtforening i 
flere år 

• Fortsæt med det gode arbejde! 

• Jægerforbund et buddet arbejde for mere 
natur 

• Mener at DJ er for topstyret og at der er 
meget langt til toppen. Lav direkte valg, så 
alle medlemmer får mulighed for at yde en 
beskeden indflydelse på organisationen. 
Dette vil knytte medlemmerne mere til 
foreningen og medlemmerne vil få den 
formand som et flertal peger på. (direkte 
demokrati) 

• Jeg synes, at det er ærgerligt, at nogle 
prøver at skabe alternativer til vores 
forbund, blot fordi de ikke forstår, hvor 
vanskeligt det er at slå igennem de 
forskellige politiske lag. 
Vores formand er jo (desværre??) hverken 
stats- eller miljøminister, og de, der sidder 
på disse poster, kan åbenbart ikke 
overbevises med faglige argumenter. Sagt 
med andre ord, så synes jeg, at vores 
formand gør det godt under meget 
vanskelige vilkår. 

• nej 

• Jagttider på kronvildt er noget rod, få nu 
en mere ensrettet linje og holdning op at 
stå, som er til for alle at overskue og 
efterleve 

• Vores holdning til regulering af kronvildt er 
urealistisk. Vi får jo arealkrav uanset hvad 
vi siger 



407 
 

• er landmand 
nabo til skov 
der er sat hegn op, men er væltet  
der er dådyr m.m. synes jæger forbundet 
skulle gøre noget, men i tør nok ikke 
har kontaktet jer engang 

• Jeg er generelt positiv. Savner duejagten 
og så skal vi igang med at skyde dåvildt her 
på Bornholm. 

• Husk den almindelige jæger! 

• Direkte valg til alle poster. 
Mere åbenhed om hvad der foregår. 
Mere detaljeret åbenhed om økonomi, 
budget og forbrug 

• Hmm 

• Godt tilfreds 

• Nej 

• Håber vi alle går ud og finder et par nye 
medlemmer 
 
Så håber jeg at vi skal gøre noget for at de 
medlemmer vi har er meget tilfredse med 
at være medlem af DJ  tilfredse kunder i 
butikken giver flere tilfredse kunder 
 
Knæk og bræk 

• Forbliv et forbund for jægerne i jægernes 
interesser ! 

• Ser gerne at det igangsatte arbejde med 
forbedring af jægernes forsikring 
udmyndes. 

• angående afskydning af forårsbukke og 
afskydning af dåhjort og kronhjort : hvis 
man laver arealkrav og størrelse af 
opsatsen bliver jagten frataget den den 
lille jæger. Jagten skal ikke måles i 
størrelsen på opsatsen men i oplevelsen 
ved at gå på jagt. 

• Jeg ville ønske DJ ville varetager interesse 
for hjortejagt for alle danske jægere. 

• Håber formanden fik et vink med en 
vognstang om at han ikke er usårlig, havde 
en bedre kandidat meldt sig til udfordre 
ham var han røget. 
Så håber han har lyttet og forbedrer sig og 
melder det ud så al den mistillid der er ude 
i felten kan fortage sig og man formår stå 
bedre bag vores forbund. 

• Mere jagt som I lover, ikke flere 
begrænsninger. 

• Glæder mig hver gang til at læse bladet 
Jæger, men det kommer sjældent inden for 
den oplyste  tid for udsendelse. 
Da man i mit område brugte lokalt 
avisselskab gik det fint,  
men med Post Danmark, kommer det  "når 
de engang kommer forbi mit hus", sådan 
føles det, der er ikke noget mønster. 

• Jeg føler, Naturstyrelsen er i gang med at 
svække DJ og DJ generelt spræller for lidt.  
DJ bør arbejde for jagttid på voksne råger, 
- dette uanset evt. EU-direktiv. Råger er 
virkelig en plage - også i andre lande. 
Der bør arbejdes for bedre jagttid på hare 
og ringduer 

• I ønskes alt vel 

• Bliv mere synligt, det er trods alt 
medlemmer i skal vare tage deres 
interesser, ellers flygter medlemmer til 
andre organisationer 

• Nej, det er for topstyrret til at bruge tid på 
som almindelig medlem 

• Der er ikke meget hjælp at hente i jeres 
juridiske afdeling.  
Få de lokale jagtforeningen mere involveret 
i hvad man arbejder med i hb. 
Udgå topstyring 

• Generelt synes jeg, de varetager mine 
interesser godt. 
Jeg har i mine unge år deltaget deltaget 
aktivt i foreningsarbejdet.  Nu hygger jeg 
mig bladet og er stadig aktiv jæger. 

• gøre meget mere for at få flere arter og 
længere jagttid 
eks. måger-duer - krager - alliker - råger - 
osv. regulering af skader på reder osv. 

• Jeg ser gerne udvikling i den frie jagt og 
ikke som i de senere år en indsnævring. 
 
Hvordan med f.eks. solceller på 
landbrugsjord kontra jagtudøvelse? 

• Mere kontakt til lokalforeningerne 

• tak for de mange blade jeg har modtaget 
siden 1948 

• Tak 

• Alle medlemmer bør kunne stemme til valg 
af DJ formand 

• Topstyret med lang kommandovej ud til os 
almindelige jægere.  
I har forkert tilgang til hjortevildt og råvildt 
høst da de mange erfaringer som 
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jagtvæsnet i Tyskland Letland Lithaun 
Polen. Og vores jægeruddannelse er alt for 
overfladisk. Mine udenlandske jagtvenner 
kan ikke fatte den måde vi bliver jægere 
på. 

• Der er ikke nok stof fra Danmark, kom 
noget mere ud til  di små og sjove jagter og 
hvor der ikke myrdes løs som på 
godsjagterne som er rigmands jagt 

• Flyt bukkejagt til efter brunst. 

• Intet specielt 

• Jeg er glad for medlemskabet! 

• Ikke andet end  jeg er godt tilfreds med 
jeres arbejde og jeg har fået den hjælp jeg 
har brug for når jeg har kontaktet jer. 

• Det er til at blive tosset af at læse en 
mørktonet side i bladet, der bliver tekstet 
med sort. Det er mig en gåde den slags 
gang på gang kan gå gennem 
kvalitetskontrollen. 

• Flere jagtbertninger fra udlandet i Jæger. 

• Vi må foregå men en ordentlig opførsel og 
god jagtetig, 
og skåne det vildt som har det svært. 

• DJ politiske kurs er skræmmende. Se blot 
hjortevildtsdebatten, “ledelsen” støtter i 
det “skjulte indførsel” af 
arealbegrænsninger, kvoter og andre 
kumonistiske ligende styreformer, på 
vildtarter i vækst. Den lille jæger 
tilsidesættes, til fordel for godsejere og 
store skovejere.  Derfor er mange jævne 
jæger på vej ud af DJ, indklusiv 
undertegnede. Sørgeligt, da vi uden tvivl 
står stærkest sammen. 

• Kæmp for mere jagt I danmaek 

• 1. Vi skal af med regulerings jagt hurtigst 
muligt og tilbage til faste jagt tider - det er 
i bund og grund det enkelte revir der 
kender bestanden og hvad der skal / kan 
skydes. 
2. forsæt kampen for at undgå areal 
begrænsninger - de fleste jægere 
behandler / driver jagten på bedste vis. 
de få skal ikke ødelægge det for de fleste 
:-) 

• Egentlig ikke, syntes i gør det godt. Måske 
kniber det lidt med hjortevildt, skulle 
gerne være sådan, at alle jægere kan få 
muighede for at jage dette vildt i DK 

• Jeg syntes i gør et stort stykke arbejde for 
at vi kan blive ved med at drive jagt i 
Danmark ,fortsæt med det! 

• I svigter den lille mands jagt! 

• Jeg er af den overbevisning at hvis 
Jægerforbundet skal blive ved at eksistere, 
så skal der være mere direkte valg. 

• Tak for alt det gode arbejde der bliver 
gjort. 

• Det er vigtigt af Jægerforbundet varetager 
sine betalende medlemmers interesse.  Det 
bør ikke være muligt at drive jagt 
udlejnings bureau hvor man mod betaling 
hjælper jagtudlejerne med at skrue 
priserne på jagtleje op, som Norbert 
Ravnsbæk gør, samtidig med at han sidder i 
hoved forbundets bestyrelse. 

• I gør det skide godt - håber alle ansatte og 
bestyrelsesmedlemmer kan abstrahere fra 
alle de useriøse opslag man ser i facebook 
grupper. Fuld support herfra :-) 

• Ja vi skal have langt flere medlemmer så en 
opgave for os alle, for det bliver ikke 
nemmer med alle de stenbros politikker 
som gør sig kloge på jagten og naturen i 
disse år. Så vi må stå sammen. 

• stolt af at være medlem i DJ. 

• DJ. Er efter min mening kun for de store 
såsom godsjagt  
 
Bladet er fyldt med reklame  
 
Påtænker og melde mig ud af DJ . 

• Jeg syntes jeg er godt stillet med mit 
medlemskab af DJ! 

• Kæmp for den lille jæger og lyt til jeres 
medlemmer der er et klart image problem 
og jeres holdninger er uklare og tvetydige 

• Nej. Min erfaring er at Jægerforbundet ikke 
læser mail og derfor heller aldrig besvarer 
mails. Suk 

• Knæk og bræk til den nye administrative 
direktør. 

• Se nu at kom i gang med den struktur.  
Så det er alle medlemmer der bestemmer 
hvad dj skal.  
Og ikke et udvalg af gamle mænd der ikke 
vil noget nyt  
 
Sidste valg minder jo mest noget vi kender 
fra hvide Rusland. 
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• Sørg for at der ikke er en helt masse 
frynsegoder, der bliver betalt at det 
enkelte medlem, man skal yde en indsats at 
interesse og ikke for at opnå goder. 

• Ja, find en haglpatroner som ikke larmer 
eller lyddæmper til haglgevær. Politisk vil 
jagt ikke længere forstyrre. Et godt 
argument på diverse dagsordener 

• Lyt til de små 

• Modernisér !    Ellers er det slut med jagt i 
fremtiden....Arbejd for : mindre 
trofæopmærksomhed, mindre vildtfodring, 
mindre udsætning  -  lad os komme tilbage 
til udgangspunktet, at høste af 
vildtoverskuddet  -  Kun skyde det vi 
spiser/spise det vi skyder ! 

• Det er desværre samme problem med dj 
som DSB i sætter prisen op og kunderne 
flygter 

• Stå fast på vores mangeårige "Danske 
Model", eller vil Danmarks Jægerforbund på 
sigt miste rigtig mange medlemmer.  
Danmarks Jægerforbund er ved at bevæge 
sig væk fra "Den danske Model"  så det ikke 
længere er jægeren, som kender sit revir 
og kender bæredygtigheden for terrænnet 
og som bestemmer hvordan jagten 
fremover skal forvaltes. 

• Syntes godt jagtiderne er er uoverskuelige 
især på då- og kronvildt.......... 

• nej 

• Ikke for nuværende 

• Alle medlemmer får stemmeseddel til 
formandsvalg 

• det er skidt med sådan en undersøgelse 
først kommer nu, hvor utilfredsheden ulmer 
 
vi taber medlemmer og indflydelse og 
respekt - respekt internt og af andre 
brugergrupper  
 
 ønsker ikke DJ ender som DN 

• bare fortsæt de gode toner 

• Pas på med at jagt i DK kun bliver for de 
velstillede/Overklase !! 
det går den forkerte vej  !! 

• Jeg har indtryk af at mange medlemmer 
mener at DJ ledes af en sammenspist 
ledelse. 
DJ bør gøre mere for at jagtloven 
overholdes. Ved DJ at areal kravet på 5 

hektar overhovedet ikke overholdes. Ved DJ 
at der stadig skydes Rovfugle. 
Derfor bør DJ arbejde på at der oprettes i 
"Jagt og Natur politi. 

• Synes det burde være menige medlemmer 
der også skulle kunne være med til at 
stemme til hovedbestyrelsen. 

• Jeg mener der bliver gjort et godt stykke 
fagligt arbejde 

• Sej “gammel dame” med alt for mange og 
lange kommandoveje, for mange 
“direktører”, samt andre løntunge ansatte, 
der ikke gør nok for os “halvgamle” 
jægere, der gennem et langt jægerliv 
trofast har støttet DJ med betaling af 
kontingent, uden nogen form for “rabatter” 
på kontingenter m. m. 
En nedsættelse af den alt for høje 
kontingent for os “trofaste” medlemmer af 
DJ, burde være en selvfølgelighed, når man 
har været medlem i 25 år eller mere, og 
lad så i stedet de nye og rige jægere fra 
storbyerne, der møder med helt andre 
holdninger og krav til jagt, samt holdning 
til DJ, end den vi andre er opfostret med, 
betale for det de forventer, en kontingent 
der matcher deres krav og ønsker, de nye 
medlemmer som DJ “lefler” for, lad dem 
betale en differentieret og højere 
kontingent, indtil de kan fejre 25 års 
jubilæum eller mere, så har de fortjent 
den rabat, vi andre aldrig har fået!!! 

• Nej 

• Hvorfor er der ikke flere gode historier 

• Nej 

• Ja, jeg synes DJ er super, men og der er et 
men eller to. KOmmunikationen er ikke 
god. Der foregår ting, som de menige 
medlem ikke forstår, ikke læser, ikke tager 
stilling til. DJ bør være bedre til at tage 
afstand fra usandheder der foregår på 
nettet. En løgn der gentages nok gange 
bliver til en sandhed. Træd i karakter når 
nogen træder ved siden af. Ja, jeg ved godt 
at det kan man ikke med en der er valgt af 
medlemmerne, det mener jeg er noget 
konfliktsky pjat. Selvfølgelig kan man tage 
afstand fra tingene og det skal med det 
samme og ikke først en måned efter. 
Medlemmerne skal sgu vide, hvor de har 
ledelsen og se at denne ikke er konfliksky. 
Det kan give knubs og ballade, men det 
giver også slag bare at lade stå til. 
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• Det skal glæde mig hvis DJF begynder at 
"arbejde for den almindelige jæger"  
For noget skal i vel lave .Hvis i ikke slukker 
og lukker, når ikke HERREGÅRDSJÆGERENE 
,skal laves hos jer mere. 

• nej 

• I gør et godt arbejde. Tak for det.  Ville nu 
gerne se en mere ens afskydnings politik for 
kronvildt (har jagt i 3 forskellige områder). 
Der kan måske også arbejdes mere for 
digitale våbentilladelser og våbenpas.. 
 

• I skal kæmpe mere for at vi små enlige 
jægere ikke mister flere rettigheder end 
allerede gjort  …. hele jagten ender med 
herregårdsjagt igen. 

• Klar udmelding ang areal krav, nej tak 
Ulve i dk, nej tak 
Hvorfor skal vi betale for at bruge naturen, 
når andre org. kan bruge den gratis? 

• Være beder til hvad i gør og arbejder hen i 
mod og opnår ved det der bliver deltager i 

• Der bør ses på de lokale jagttider på 
hjortevildt, da det er dybt fustrende, her i 
vest/midt Jylland at have 3 forskellige 
jagttider fordi man har jagt forskellige 
steder indenfor 50 km. !!! 

• Nej 

• Forsæt med jæger app og vider udvikle den 
. 

• Nej 

• Jeg synes at prisen efterhånden er for høj 
for en folkepensionist, så det vil være et af 
de steder man måske vil framelde for at 
spare 

• DJ skal lyttet meget mere til lokal 
foreningerne. 

• I har i alt for lang tid solgt ud af 
Strand og hav jagt.  
Jeres håndtering af jagten på klovbærende 
vildt er helt i skoven.  
I høre ikke på flertallet af jægere DJ virker 
totalt topstyret og utrolig sammenspist.  
Hvis ikke jeg ville miste an del jagt 
mulighede meldte jeg mig  
I burde lytte til den store utilfredshed og 
igen blive alle jægeres forening 

• Kæmp for den lille jæger hvis i vil jagten i 
Danmark 

• Bare klør på med det gode arbejde mod 
alle de tåber der vil afskaffe jagten i 
Danmark 

• i bruger for mange penge på noget som ikke 
er til gavn for jægerne, kreds møder, 
forskning som vi aldrig høre om. 
Slank organisationen, der er for mange 
mennesker i jagtens Hus, som sidder og 
udtænker mærkelige begrænsninger for 
jagt. 
Arbejd for mest mulig jagt, under 
hensyntagen til vildtet. 

• nej 

• nej 

• syntes efterhånden der bliver danset efter 
andres fløjte så som  uvidende 
miljøminister  
Dj spænder ben for os små jægere så man 
næsten ikke kan udøve jagt. 
Har fornemmelse af at DJ kun er for STORE 
jagter og andre Rygklappere 

• skær ned på det navlepillende indhold med 
kronvildt i bladet, det virker snart som om 
halvdelen af bladet jæger er kronvildt, det 
er bare trættende at se det samme 
gentaget igen og igen ����� 

• Godt arbejde. 

• Det virker meget indspist, har ikke lyst til 
at deltage. 

• Er modstander af arelbestemt jagt 

• Jægerforbundet er inde i en god udvikling. 

• Jægerforbundet laver et stort stykke 
arbejde for naturen 
bliv ved med det TAK. 

• Så sent som i går diskutere med et par 
jagtkammerater hvor vi er på vej hen 
foreningen er ved at lave herregårds jagt 
og begrænsninger på vores ejendomsret er 
formøneriske over dygtige og engagerede 
jægere som ikke går op i økonomi men 
vildtets tarv vi talte faktisk om vi skulle 
melde os ud af djf 

• I er alt for topstyret. Hvorfor har vi ikke 
stemmeret når der skal stemmes om 
formand. . Det er vores penge fra 
lokalforeningerne dem kan i jo ikke 
undvære eller hvad. I skal bruge mere tid 
på at høre på de små foreninger. Ellers står 
DJ ikke alene med at forhandle Med de 
grønne foreninger.  

• Nej 
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• Det er på tide at man i DJ begynder at lytte 
til den almindelige jæger og ikke kun til de 
såkaldte eksperter som råber højest. Brug 
dog lidt sund fornuft og lad de personer 
som har de bedste kompetanser styre i 
stedet for de personer som har den bedste 
jagt man kan blive inviteret med på. 

• Jagttider 
Regulerende jagt på duer og gæs bliver 
udnyttet til ren jagtfornøjelse  
Ingen Okt. jagt på klovdyr Hinder Då  rå  
Ingen forårsjagt buk 
Med andre ord mere vildt venlige jagttider 
I skal være mere modige med nye jagttider 
. 

• DJ har mistet mange medlemmer grundet 
fredning af ænder 

• nej. 

• Jeg mener ikke, at de gældende jagt tider 
er optimale. Der er gået politik i de 
forskellige jagt tider fx mener jeg, at der 
bliver handlet med jagttider inden for 
arter, ikke i orden efter min overbevisning, 
vi er jo et fællesskab! 

• Der skal findes flere ressourcer til at 
bevare strandjagten her i landet.  
 
Det gjorde man da det gjaldt agerhøns og 
harer. 
 
Vores vildt arter er vores  
hjerteblod, kæmp for det. 

• DJ burde arbejde mere aktivt for en 
forvaltningsplan for ulven som man ser de 
jagtlige organisationer gør i f.eks Sverige, 
Norge og Tyskland. DJ efterlader et passivt 
indtryk hele debatten om ulven.  
 
Jeg har ofte indtrykket at DJ kommer 
dårligt ud af forhandlinger omkring 
jagttider i Vildtforvaltningsrådet.  
 
Hvorfor er arealbegræsning så fy-fy i DJ? 
Det er jo praktisk talt arealbegræsning hos 
i de statslige skove der muliggøre en stor 
afskydning af ældre hjorte i de 
nærliggende private områder. Desuden er 
det jo en jagtforvaltning som danske 
jægere får stor glæde af på jagtrejser til 
f.eks Polen. Hvorfor betegner DJ den som 
noget der ikke kan fungerer i Danmark? 

• Nej 

• Der skal gøres noget mere for den lille 
jagt...forsøg evt. at ændre så der kunne 

sættes lidt flere ænder ud i mindre 
vandhuller.. det er trods alt jægere der har 
udgravet de fleste. 

• Godt ståsted for Danske jægere 

• Omkring forhandlinger ang. jagtbare arter 
og fredningstiden bør man være mere 
håndfast. 
Eks på fredning hvor jeg er fuldstændig 
uforstående. 
Hvorfor må ræv ikke reguleres på 
ejendomme med biotopplan og udsætning 
når naboen på den anden side gæret gerne 
må men intet gør ud over at høste fra 
overskuddet Fra andres udsætning 

• Jeg synes i gør det godt, bortset fra appen, 
som trænger til en overhaling :-) 

• BEVAR MOTOTBÅDSJAGTEN 

• Godt forbund med relevante oplysninger 

• Jeg synes at lokalforeningerne er lidt nogle 
bastarder. Man har mest jagtinteresse i den 
jagtforening hvor man går på jagt, men 
gider ikke køre til møder i den anden ende 
af landet på hverdagsaftener. Derfor har 
jeg aldrig engageret mig, heller ikke da jeg 
var ung og ivrig. 
Jeg har ingen løsnig på skismaet. 

• Jeg synes debatten om arealkrav på 
kronhjort har været meget hysterisk, og jeg 
er IKKE enig i DJ's holdning. I så mange 
afgørelser i VFR tages og gives der, og her 
synes jeg DJ har malet sig op i et hjørne 
eller for at bruge det politiske udtryk "er 
klatret højt op i træet". 

• I forbindelse med en pressemeddelelse i 
jærger nr. 8  "Mere urørt skov" sendte jeg 
et indlæg i den forbindelse pr. mail til Max 
Steiner den 26 august som jeg rykkede for 
den 29 september med kopi til jeres 
formand. Jeg har stadigvæk ikke fået svar 
på min henvendelse eller set mit indlæg i 
Jærger. Det er ikke i orden at man ikke 
svare på mails, dårlig opførsel, husk DJ er 
til for medlemmerne, og man får ikke 
meget løst til at deltage i projekter i DJ når 
ledende medarbejder har den holdning. Det 
mindste man kan er at svare ja eller nej til 
mit indlæg. 
Set med co 2 øjne er det hel forkert med 
urørt skov, og på den måde når man ikke sit 
co2 budget, men man har åbenbart ikke 
lyst til at deltage i klima debatten hos DJ. 
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• Ja få så den opdeling af medlemmer 
ensartet, enten er alle på pension 
seniormedlemmer ellers er der i foreningen 
kun to slags medlemmer alm. medlem og 
junior medlemmer "FÅ DET NU FIKSET" 

• Det vigtigste for mig vil være om i kan blive 
bedre til at tilbyde at komme på jagt på 
statens og jeres arealer det være sig 
efterårsjagt og bukkejagt, jeg er sikker på 
det er måden at opretholde en stor 
medlemsskare hvis dette bliver et Focus 
område for jer. 

• Fortsæt det gode arbejde med at skabe 
indflydelse, gennem samarbejde med 
politikere og andre NGOer. 

• Næh - god jagt, jeg skulle gerne have et 
dådyr i fryseren - det er nemlig rigtig 
lækkert kød! 

• Jeg er godt og grundet skuffet over dj 
insats for den frie jagt i Danmark.  
Og overvejer at melde mig ud. 
Det er desværre det man hører alt for 
meget i de jagtkredse jeg kommer. 
Jeg håber der bliver kæmpet mere for 
jagten i Danmark Fra dj side så vores børn 
også kan gå på jagt. 

• Vær lidt mindre”jyske”, og lidt mere 
landsdækkende. 
Få nogle flere unge med på tillidsposterne, 
så Jægerforbundet kan følge med tiden, og 
tiltrække flere unge jægere. 

• Jeg har svært ved at få øje på jægerrådets 
berettigelse. 

• Jeg savner engagement i min lokale 
jagtforening 

• Synliggørelse af jeres politiske arbejde er 
vigtigt. 

• Bruge endnu mere tid og ressourcer på at 
bevare jagten i Danmark, både frednings og 
areal mæssigt. 

• Det kan godt virke som om at hvis man ikke 
har det rigtige gevær,tøj etc. så er man 
ikke en rigtig jæger. Kom venligst ned på 
jorden.  

• Ang. jæger ønsker jeg flere læserbreve i 
hver gang. Ellers er jeg fuldt ud tilfreds 
mad Danmarks jægerforbund 

• Jagter på statens arealer skal gøres 
billigere for den første jagt, således alle 
har råd til det. 

• Grundlæggende er jeg tilfreds med DJ. 
Men jeg mener, at DJ skal være meget 
varsomme med at opfinde og fremfører for 
mange lidt oversmarte og amerikanske 
tendenser til den danske jagt. 
DJ skal heller ikke understøtte den jagtlige 
talskydnings interesse, men læne sig langt 
mere op af den almindelige jægerstand og 
dermed den brede befolkning. 
Jagt må og skal aldrig blive effektiv. Jagt 
skal være rekreativ. Det eneste i 
forbindelse med jagten, der skal tilstræbes 
at være effektiv er drabet. 
 
Jeg savner en stærkere og bredere 
vildtbiologisk professionel viden i DJ. Der 
kan begå sig i pressen og være et stærkt 
modstykke til DOF og DN.  
 
Vores lobby virksomhed overfor de lokale, 
nationale og internationale politiske 
systemer har ikke lykkes. Her bør være 
træde ud af skyggen og forklare og ikke 
forsvare jagten og dens betydning. 
 
Jeg glæder mig dog over at DJ holder stand 
mod mindretallets tyranniet på Facebook. 
Dejligt at se at man ikke lade sig lokke ind i 
fælderne. Her kunne man bruge nogle af de 
almindelige medlemmer som spydspidser 
som også sker i dag. Måske var det dem der 
skulle have deres egen lille erfagruppe. 
Naturligvis skal vi se på demokratiet i DJ, 
men det skal ske sammen med dem som 
deltager aktivt i demokratiet i dag, ellers 
taber man dem og det vil være værre end 
at tabe 200 fortabte sjæle på facebook 

• Synes det er ringe medlemsnummer står på 
kuvert med medlemsblad, da det kan 
misbruges. Kan se oplysninger om 
fødselsdato og e-mail ved indtastning. Det 
er desuden ulovligt i henhold til 
datalovgivning 

• Som jæger forstår jeg ikke alle de 
forhandlinger med de grønne organisationer 
uden de gode resultater, jeg syntes ikke 
der bliver kæmpet nok for jagten i 
Danmark, for os jægere ligner det en gang 
kaffeslabberas med vennerne, og at 
resultatet kommer i anden række, 

• Arbejd på at forbyde muslinge fiskeri og få 
reduceret de store måger, krager og skader 
og de store bønders ødelæggelse af skil 
hegn vandhullerne mv. Så vil der blive 
mange flere vadefugle, edderfugle, 
andefugle, agerhøns, fasaner, harer og 
andre fugle 
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• Jeg var kredsbestyrelsesmedlem i 10 år fra 
starten i 1992. 
Kasserer i lokalforening i 18 år. 
Undervist i jagttegn i 25+ år. 
Passet skydebane, hundetræning, m.m.m. 
gennem 25 år. 
Så nu er min indsats blevet mere fra 
sidelinjen. 

• Nej 

• Lidt mere synlighed i den offentlige debat 
som jeg synes meget indrammes af DOF. 
Jeg ved godt at journalisterne selv måske 
politisk er mere i DOF- retningen, men der 
må være en vej ind så I kan styre debatten. 
Mange styrer debatten fra grønne parker i 
de store byer. Jagtdebatten skal ud af 
Nørrebroparken og ud i det område, hvor 
jagt kan drives. 

• Bare på med vanten og derudaf 

• Der er for lidt hav-og strandjagt i vores 
blad 

• Være medlem af jægerforbundet uden at 
få medlemsbladet billigere kontingent  
Pansionist rabat fra 65 årp 

• Få gang i de nye jæger , tilbyd dem evt 
gratis medlemsskab i lokal forening , og få 
dem igang. 

• I gør et godt stykke arbejde 

• Man skulle gøre noget mere for den lille 
mands jagt 

• Gør noget mere for De unge ny jæger, som 
det ser ud nu vil  
alt små vildt jagt jo blive til regulering 
 
Det vil sige mere jagt. Mindre regulering 

• Nej det er ok 

• Jægerforbundet bør arbejde for at 
våbenloven ændres for jæger, således riffel 
kan overdrages til anden jæger med 
tilladelse til samme våbentype i en kortere 
periode - f.eks. 2 mdr. med henblik på 
transport/opbevaring eller evt. jagt. 
Eksempel: Ældre jæger, ungkarl, blive ramt 
af længerevarende sygdom. Riffel må ikke 
flyttes til anden adresse hvor der er bedre 
opsyn/sikring mod tyveri - Politiet blev 
spurgt, men svar var negativt. 
Eksempel: Bor på Sjælland og skal på jagt i 
Jylland om 14 dage, men skal først til div. 
møder i Jylland og overnatte på hotel. Har 
besøg af jagtkammerat fra Jylland, men 
kan ikke sende riflen med kammeraten 

hjem for opbevaring indtil jeg skal på jagt. 
 
I Sverige kan riffel overdrages i en kort 
periode ved begges underskrift på 
foruddefineret blanket 
 
Hovedsagen må være at begge har 
tilladelse til en riffel og kan opbevare 
våben korrekt. 

• God organisation. 

• Generelt er jeg glad for og tilfreds med 
Danmarks Jægerforbund? 

• DJ er bare ikke god nok. Vi har så mange 
gode historier at fortælle befolkningen. De 
kommer bare aldrig.   
DJ ( Claus Lind) dukker bare nakken, hver 
gang jægerne bliver angrebet.  
 Hvorfor dog ikke, når DOF og DN angriber 
f.eks. fasanjagt, ikke komme med et 
modangreb. 
 Fortæl dog hvordan de discountkyllinger, 
folk køber billigt, bliver opdrættet i Polen 
og andre steder. Lav dog en film, der viser 
deres usle liv, og sammenlign det med en 
fasankyllings liv. Det ville give en fjer i 
hatten til jægerne, og måske få folk til at 
købe fasankyllinger i stedet. 
 Claus Lind;  kom for hulen ud i lyset og 
fortæl befolkningen hvad vi jægere står 
for, i stedet for at gemme dig bag politiske 
floskler. 
 Og, hvis politikken optager al din tid, så 
gør som din modkandidat til valget foreslog 
:  Ansæt nogle lobbyister til at komme i 
medierne med alle de gode historier, som 
vi vitterligt har. Lær af landbruget, de kan. 
       

• Stort ros til Danmarks Jægerforbund. 

• Det er meget trist at danske jægere har 
mistet utrolig meget jagt de seneste år 
Det undrer mig meget at man ikke kan 
samarbejde meget mere med skov og 
landbrug 

• Jeg ser gerne, at DJ er så udadvendt som 
muligt - deltag i debatter m.m. og anvend 
samtidigt faglige personer, der har stor 
viden. Opret evt. en stilling som en slags 
ordfører for DJ. 

• knæk og bræk fremover 

• Få mere styer på hjorte jagten 
Så det ikke bliver kun for kapitalister  
Men det bliver vel ikke taget seriøs når man 
ikke er skolelærer  
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• forsøg at jagt tider på hjortevildt bliver 
forenklet 

• Bliv ikke for morderne ,jagt er traditioner 
og hygge 

• Er bekymret for jagtens fremtid i dk. Vi 
mister for meget, Jagt.areal krav for 
kronhjorten, jagt tid på kronkalv i 
september, usmageligt i mine øjne. 

• nej 

• Gør det billigt og lav et godt relevant blad. 
Jeg er glad for muligheden fir at gå på 
skydebane. 

• Der bør være direkte valg til bestyrelse og 
formand. 
De lokale jagt tider for kronvildt og då vildt 
er usammenhængende og ulogiske 

• Nej 

• Et meget godt blad. 

• Det er svært at finde hovede og hale i hvad 
der er rigtig og forkert i al balladen 
Men lad os nu få direkte valg til 
hovedbestyrelsen 

• Lidt mere om hundearbejde 

• DJ er rigtig god til at bevare overblik og 
den gode tone & opførsel i pressede 
situationer - bliv ved med det. 

• Vi gør det godt sammen. 

• Forsøg frem for alt at bevare jagttider så 
almindelige jægere kan forstå dem.   
 
Regulering er pseudo jagt  
 
Fortsæt med at arbejde for lige 
jagtmuligheder for alle store som små 
jordbesiddere.  
 
Arbejde på at lave flere skydebaner evt. i 
kredsregi under DJ. Lokalt har vi ingen 
muligheder for at lave nye baner til at 
erstatte dem der lukkes. 
 
Husk at det er de lokale jagtforeninger der 
har medlemmerne og tilknytningen til disse 
og ikke DJ.  
 
Forsøg at holde på eksisterende 
medlemmer i stedet for hele tiden at 
forsøge at rekruttere nye gennem gratis 
medlemskaber mv.  
 
Mange lokale jagtforeninger består af 
gamle tykke sure højtråbende mænd som 

ungdommen ikke gider.  Jeg ved det er 
svært men lav nogle kreds/landsdækkende 
aktiviteter som de unge nye medlemmer 
kan blive fanget ind af.  Ja og det må godt 
koste lidt!! 

• Kæmp for vores jagttider. Ryk jagttiden på 
ringduer tilbage til 1. sep. Stå fast, ellers 
er jagten i DK en saga blot om føje år! 

• Skal være mere synlig i det politiske system 

• Nej ingen 

• Det er til grin at man skal vælge 3 ting der 
karakterisere DJ også har man kun 
mulighed for at vælge positive ting om DJ. 
Typisk eksempel på at være komplet 
tonedøv over for mangler, og bare gerne vil 
kunne klappe sig selv på ryggen og sige nøj 
hvor er vi gode, hvilket DJ ikke er. 
 
Hvis man har en positiv valgmulighed bør 
man have samme med modsat fortegn. 
 
Fx var en af valgmulighederne 
“Demokratisk” hvis der havde været den 
modsatte mulighed, “Udemokratisk” så 
havde jeg disse kryds ved den. 

• Knæk og bræk. 

• nej 

• Jeg har været medlem siden 1965 i 55 år så 
den kan da ikke sige andet end jeg har nyt 
medlemsskabet vh. poul erik larsen. 

• Jeg synes forbundet er for usynlig i 
debatten når jægere bliver "angrebet". Der 
må være god inspiration i at se hvordan en 
mand som Jens Ulrich Høgh meget sagligt 
og velkommunikeret diskuterer med 
jagtmodstandere. 
 
Jeg synes at debatten omkring krondyr er 
blevet lidt af et cirkus. Der er mange 
meninger - det vil der altid være - men det 
bliver helt galt når forbundet og dets 
repræsentanter ikke ser ud til altid at ligge 
på linie. 

• godt og gedint arbejde 

• Jeg syntes I gør det godt :-) 
Jeg ville ønske jeg havde mere tid til at 
deltage i diverse arg. i lokal foreningen 
samt selve DJ´s arbejde. 

• I er bare gode 

• Nej 
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• Få styr på flere af jeres jægerråd, der 
nærmest bekæmper de frivillige 
mårhundegrupper, i Viborg er det helt galt, 
flere sidder blot for egen vindings skyld 

• Er bange for dj udvikler sig i en retning af 
at det de store godsers forening, i forhold 
til særligt jagt på hjortevildt. 
Udnyttes djs mulighed for politisk 
indflydelse nok?  
Hvorfor kan DOF og naturfredning 
foreningen nemmere få ørenlyd end dj. 
Hvorfor virker det som om mange 
fredningerer er en politiskbeslutning eller 
en forhandling og ikke ud fra 
videnskabelige beslutninger. 

• DJ bør arbejde kraftigt på at få indført et 
fælles EUjagttegn.  
Der bør også tegnes en forsikring der er så 
høj at vi ikke skal betale for Tysk 
jagtforsikring . 
Våben ekspedition skal forenkles ved rejser 
i EU 

• Fortsæt det gode arbejde, men vær mere 
lydhør overfor mindretallet.  
Ville ønske at en mere gennemsigtig 
struktur. 
Ville ønske der bliver ført referat således 
det er muligt at følge op på emner der 
bliver diskuteret. 

• Danmarks Jægerforbund skal sørgefor ikke 
at bevæge sig for langt fra medlemmerne 
 
Vi er em meget lille skare der skal have en 
god bredde for at holde sammen og stå 
stærkt 

• Man skal arbejde for større 
medlemsfordele. 
Jagtforsikring burde gælde i hele EU, så vi 
ikke skal have tillægsforsikringer i de 
enkelte lande. DJ kunne jo også have en 
forsikring som gælder for medlemmerne. 

• Nej 

• STOR TAK!!! 
Til Lønnede som ulønnede. På alle planer. 
Til ALLE de frivillige, på diverse prøver, 
kurser med meget mere, uden Jer var det 
ikke muligt. 
Alt der gælder vor fælles sag. 
JAGTEN I DANMARK 

• Der er blevet forlangt fra toppen i DJ til 
den menige medlem. 
Valg af formand er udemokratisk.  
formands valg skulle ske ved at medlemmer 
kan stemme på deres favorit  til posten 

Der for den store medlems flugt. der er for 
mange jæger i Danmark der ikke er medlem 
af DJ 

• DJ skal huske at varetage jægerens 
interesse og ikke glemme det, der bliver 
flyttet meget rundt på jagttider og det er 
sjældent til jægeren gode, tænker på 
jagttider på duer, hare og i mit område er 
der ændret jagttider på kronhjort, dåhjort 
osv, man skal efterhånden være professor 
for at gennemskue de ændrede jagttider 

• Fortsæt det gode arbejde  

• Bortset fra hjemmesiden hvor der er plads 
til store forbedringer, er jeg ganske godt 
tilfreds. 

• Gør mere for natur og miljø og mindre for 
yderligere jagt. 
Bibehold eksisterende regler for skydestiger 
og -tårne, gå ind for arealkrav for 
hjortejagt mv 

• Nej 
 
Weitmannsheil:):) 

• Knæk og bræk 

• Tak for medlemskabet. 

• Brugen af ulovlige halvautomatiske 
haglgeværer er et stigende problem. Kan 
DJ ikke få disse rør forbudt? 

• Min gamle jagttegnslærer sagde altid , 
"mennesker er født med hjørnetænder så 
man kan spise kød , så gå på jagt , skyd 
hvad i kan spise og pas og plej resten" ..  
Håber jægerforbundet kæmper for den 
danske jæger så vi kan bevare jagten i dk .. 

• Har i et job? 

• Jeg har meldt mig ud jeg synes i gør for lidt 
for den almindelige jæger 

• Jeg syntes I gør det godt. Jeg ved det er 
vanskeligt at samle så mange forskellige 
interesser og indgange til jagt som der er 
blandt danske jæger. Personligt kunne jeg 
ønske at DJ fremstod som en mere grøn og 
naturfaglig organisation fx på ligefod med 
sportsfiskerforbundet, men det er måske 
utopi ift den danske jægerstand som kan 
være lidt sort i holdninger. 

• Jeg mener det er uklog af DJ er så kritisk 
over for landbruget , husk at landbruget er 
en forretning, er DJ medlemmer utilfreds 
med måden hvorpå marken benyttes, så 
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kan de jo bare selv købe et areal der er 
masser til salg, 

• Få styr på kronvildt debatten, som fylder 
alt for meget, der er tilsyneladende ikke 
enighed i hovedbestyrelsen, men så man 
bøje sig for flertallet. Hvad med den 
almindelige jæger, vores harejagt blev 
udsat til november, i alle de år, siden jeg 
fyldte 16 , har jeg endnu aldrig set en 
harekilling i oktober , men pludselig blev 
den fredet, tilsyneladende uden sværdslag 
!!! Jeg savner en ordentlig biologisk 
begrundelse. Angående bladet jæger . 
Artiklerne om kronvildt i nr 9 . Skriv dog på 
dansk - monitering! , der går efterhånden 
biodiversitet Og rewilding i det hele, bladet 
er for Danske jægere Mvh Poul Erik Kynde 

• Der skal lægges støre pres på hurtigere 
behandling af våbentilladelser  
Skydebaner skal sidestilles med golf i en 
coronatid 

• Jeg er ikke tilfreds med fredninger og 
jagtbar vildt. 
Det har vist sig at jagtbar vildt som er 
blevet fredet, når bestanden er truet, ikke 
bliver genindført, når bestanden er oppe 
igen. (Bramgæs). 
Råger er bestem ikke en truet art. Men 
agerhønen findes næsten ikke, den er 
stadig jagtbar. 
Hare og duer er flyttet; men vi jæger har 
sat kanonen bag lås & slå til nytår, så 
jagten i februar er kun til ræven. 
Jeg ved godt at man forsøger at EU 
harmoniserer; men det vildtet i Dk og ikke 
syd EU, vi skal fokuserer på. 

• En ny struktur i DJ vil hjælpe. 

• Jeg syntes bladet er godt. Der er nogle 
gode læsning. 

• Tænk ikke på stemmer og venner, men tag 
de beslutninger som gavner miljøet (læs 
vildtet, for de er en vigtig del af miljøet og 
faunaen) 

• Jeg synes at det skal være DJ som skal stå 
for jubilæums diplomer. 

• Ja, fortsæt med det gode arbejde samt 
bladet. 

• Knæk og bræk 

• Få lavet en bedre hjorte afskydnings politik  
- der er så meget hjortevildt og alligevel er 
afskydningen for lille  - det gælder for den 
sags også råvildt 

• jagten i danmark holder po at blive fredet 

• Alt for mange kvinder i ledelsen 

• Fasthold arbejdet med at forbedre 
forholdene for vores fauna, ved udbredelse 
af kendskabet til de farer der lurer for 
naturens dyr og planter, med andre ord, 
prøv at påvirke landbruget til at være 
meget mere nænsom overfor miljøet i 
forbindelse med de intensive 
dyrkningsmetoder og plant noget mere 
skov! 

• Jeg synes der er nogle af vores tillidsfolk 
der glemmer, at de er valgt som 
repræsentanter for et antal medlemmer, 
som vedkommende - som ordet siger - skal 
være repræsentant for. Der vil løbende 
opstå problematikker, debatter, hvor man 
må forsøge at se ud over sine egne 
holdninger og interesser, hvis en majoritet 
blandt medlemmerne har en anden 
holdning på et område. Så er det flertallets 
holdning der skal fremføres i disse sager.  
Som jeg oplever det, er det en svær øvelse, 
men man kan ikke bare buse frem med sine 
personlige holdninger uden at have 
opbakning fra baglandet. 

• Fortsæt det gode arbejde 

• Generelt er DJ's medlemsblad rigtig godt. 
Jeg kunne godt tænke mig der var nogle 
flere indlæg omkring jagt/bekæmpelse af 
rovvildt. Her tænker jeg på krager og 
skader, ræv, mårhund, husmår og mink. 
Dette kunne måske få nogle flere af de 
unge jægere til at jage disse arter. 

• Bladet handler alt for meget om trofæjagt 
og alt for lidt om almindelig jagt. 
Og der er for mange annoncer. 

• Lykke og held med jeres arbejde 

• jeg har sommetider indtryk af, at omtale 
og jagt på 
klovbærende vildt er lidt dominerende. 
Ellers et godt blad, tak. 

• Jeg er godt tilfreds med Jægerforbundets 
arbejde og medlemsbladet Jæger. 

• God formand godt forbund. 

• Det ville være dejligt om man kunne få 
bladet uden at skulle være medlem af en 
jagtforening. Måske ligesom man kan få på 
på ugeblade. Jeg glæder mig til den første 
så kommer jagtbladet. 

• Jeg og flere af mine jagtkammerater har 
været medlemmer siden midten af 
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1960erne  
( landsjagtforeningen af 1923), men ikke et 
tak for  over 50 års medlemskab. De 24 år i 
bestyrelsen for en lokal forening. Mig 
bekendt ikke et eneste æresmedlem i 
foreningen. 

• har det fint været medlem i snart 50 år 

• Jeg er meget tilfreds med det arbejde der 
bliver udført/tilsendt medlemsblad. 
Blot syntes jeg det er rigtig ærgerligt den 
vente tid der er på våben tilladelser! 

• Bliv en forening for alm. Jægere med begge 
ben på jorden Ikke alle de pralhistorier fra 
hele verden 

• Det ville være rart at få jagtbladet op til 
jagt start og ikke en uge efter. Vi har 3 
store jagtdage i Danmark d 16 maj, 
1september og 1 oktober. 

• undersøgelsen er relevant og jeg glæder 
mig til at se konklusionerne. 

• Synes godt om DJ 

• Foreløbig tak for de første 60 års 
medlemskab ! 

• Jeg søger mere støtte til de små lokale 
jægere og mindre magt til de store jagter. 
Hermed menes arealkrav, som efter min 
mening er en grunlovssikret ret, der ikke 
kan og bør pilles ved. Det kan ikke være 
rigtigt at man på sigt skal være medlem af 
er stor konsortie for at kunne skyde en 
kronjort, det bør også være en mulighed 
for den almindelige jæger med små midler. 
Al jagt skal holdes på et niveau hvor alle 
kan deltage og til priser hvor arbejdmanden 
også har en mulighed, her syntes jeg DJ bør 
vise vejen og ikke støtte op omkring 
statskov centrlicering og i stedet kun støtte 
den frie jagt, forholdt for alle og uden 
begrænsninger. 

• Ingen kommentarer 

• Tak for godt arbejde  

• Godt initiativ med denne spørgerunde 

• Jeg kan bare godt lide at gå en tur i 
naturen, gerne med et gevær og en hund, 
men er ikke jæger med stort J - mere 
naturmenneske. 

• Mener ikke DJ er særlig relevant for mig 
der går alene på jagt eller med en 
kammerat, det er mest for dem der har 
mange penge på spil især jagtudlejere hvor 
i forsøger at få så mange uger med jagt om 

året og dermed så høj jagtleje som mulig, 
dermed bliver naturen og jægere som jeg 
sorteper 

• Hold snuden i sporet for jægerne, kæmp 
for jagttiderne og ikke areal 
begrænsninger. 
Skal vi gøre noget godt for vores 
hjortevildt, er det jagt tiderne som 
instrument - ikke en bureakratisk tilgang 
med arealkrav, som alligevel vil blive 
omgået i det praktiske. 

• Det er meget vigtigt i som forbund, er 
meget åbne og gør meget ud af at alle for 
informationer kommer ud.  
Man høre om meget udtilfredshed omkring 
jæger forbundet disse dage og det tror jeg 
skyldes manglende information og at den 
“lille” føler sig overset. 

• Jeg håber at I fremadrettet vil arbejde 
mere for jagttid fremfor regulering. Og kun 
for love/regler som kan og bliver 
håndhævet. Fx. Ved. Stiger/tårne. Som 
skaber mere splid end sammen hold blandt 
jægere. 

• Jeg synes det er svært at finde rundt i 
jagttiderne for hjortevildt p.g.a. alle de 
lokale tider - burde være mere ensrettet. 
Og det man snakker meget om med kun at 
må skyde større hjortevildt ud fra 
arealstørrelse er "helt hen i skoven" - så er 
det kun de, som har penge, større 
jordbrugsbesiddere og kender nogen med 
dette, som har en mulighed - ikke vi "små" 
jægere!!!!!!!! 

• Valgsystemet skal laves om, større 
afdækning af processen omkring det 
toppolitiske arbejde. Mindre 
kompromissøgende holdninger.  
Skal laves til et forbund for alle jægere, og 
dem der ikke har jord eller penge. 

• Jeg mangler at DJ ikke kun kigger på jagt 
for dem der har mange penge... men også 
ser den almindelige mand og så synes jeg 
det er under alt kritik at det ikke er alle 
der har en stemme ved formandsvalg 

• Jeg har tidligere deltaget i andet 
foreningsarbejde, og nyder nu at høste 
frugten af tidligere anstrengelser... 
Jeg er derfor glad for at der er opbakning 
og gode kræfter i Dansk Jægerforbund, der 
kan varetage min mangeårige 
fritidsinteresse, idet jeg både jager med 
hagl, riffel og bue :) 
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• Danmarks jægerforbund skal være mere 
synlige i den offentlige debat om jagt 

• Nedlæg forskningsstillingerne, da der ikke 
kommer resultater ud fra de mange spildte 
midler. Giv dem til universiteterne, der kan 
levere varen 

• Kæmp for den lille jæger. Sporene 
skræmmer omkring unødige 
arealbegrænsninger, kvoter og tvungen lav 
omkring jagt på vores hjortevildt. DJ 
nuværende ledelse kæmper ikke telt for at 
undgå ovennævnte udemokratiske tiltag. En 
skændsel at følge og se på. Overveje 
kraftigt en udmeldelse. 

• nem måde at printe lokale jagttider ud på 

• Det er et godt og funktionelt interesse 
organisation til gavn for jægerne. 

• Husk på, at det ikke må blive dyrere være 
medlem af Jægerforbundet. Prisen afholder 
allerede nu flere fra at være medlem.  
Vi taler jævnligt med jægere, der gerne vil 
være medlem af den lokale jagtforening, 
men ikke vil være medlem af 
Jægerforbundet. 

• Mere fokus på det våbenpolitiske område. 
F.eks.  
Større positivt syn på 
moderne/halvautomatiske våben - mindre 
Tweed&side-by-side. 

• Nej faktisk ikke 

• Jeg synes i generelt gør det godt. 

• Min personlige erfaring med jagtens 
udvikling i dk: 
Negativ udvikling - ejer 3 områder hvor jeg 
selv og min kone og børn går lidt på jagt - 
altid alene eller evt 2-3 flere  - den type 
jagt er ved at forsvinde desværre altså hvor 
vi få nyder turen og vildtet får masser af 
chancer i forhold til at vi i alle områderne 
er omgivet af store konsortier med kæmpe 
deltagerantal i jagterne og tilmed kæmpe 
intensitet typisk mindst hver 14 dage og der 
indimellem jages der alene af konsortie 
deltagerne dvs et alt for højt jagtpres - en 
udvikling der bekymrer mig og synes man 
burde gøre noget ved 
Aktuelt her i mit lokalområde: de første 14 
dage medjagt på stor kronhjort - efter 
forlydenende nedlagt vel 10-12 store hjorte 
pga, brunst kød anvendt til ja pølser og 
noget tilmed gravet ned!!!!  Jeg skammer 
mig på vildtet vegne og over den 
behandling og mangel på respekt  

Jægerhilsen trods alt 
Ole 

• Det er stadig uklart hvad der foregår på hb 
møder og det medfører altid en masse 
rygter og uklarheder. Kunne vi ikke snart få 
et mere gennemsigtigt forbund, hvor man 
kan få klar besked om hvad der foregår? 

• Giv os medlemmer en mulighed for 
indflydelse og delagtige 

• Alt for meget regulering. Lav jagttider i 
stedet. Og lav jagttider der giver mening i 
forhold til vildtet. Feks er jagt på 
hjortevildt i brunstperioden helt hen i 
vejret. Det er kun til gavn for godser. 

• Kæmp for den frie jagt i dk. Sammen er vi 
stærkest 

• mere støtte/opbakning til hele området 
omkring jagthunde, deres uddannelse og 
fører. 
der er yderst vigtigt at vores hunde/fører 
bliver uddannet/dygtig gjort. 

• God og troværdig organisation. 

• er godt tilfreds med danmarks 
jægerforbund 

• Tænk mere på de små lodsejere og jæger. 
Og mindre på godsejeren og konsortiet. 

• Godt forbund og dejligt blad 

• Medlemsprisen må ikke stige yderligere, da 
den har nået en grænse. 

• jeg synes ikke at DJ arbejdet nok for at 
vildarter ikke bliver fredet og arealkrav 
eller gør nok for den lille jæger 

• Jeg synes simpelthen at de nye jagt tider 
for hjortevildt en noget rod. 
 
Man får en mistanke om at de store godset 
bestemmer hvordan det skal se ud for de 
forskellige områder,  
Det ser ud til at det lille lokale konsortie er 
helt blevet overset i denne forbindelse 

• Holdning til ulve. Vi er mange der ikke er 
glade for ulve og synes formanden skal tone 
sine holdninger ned og alene udtale sig om 
at loven skal overholdes uanset om man er 
for eller imod. 

• Få stoppet det politiske fnidder som 
omgiver vores formand, og sørg for at han 
taler rent og direkte frem for i politiske 
vendinger og tilpasninger. 
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• Juster lokalfredninger på kronhjort. Der er 
masser af kronhjorte i f. Eks Vendsyssel.  
Pas bedre på de små jægere med små 
parceller iforb med areal krav. Husk på 
hvem jeres kernemedlemmer er - det er 
jægeren med de mindre jagtstykker. 

• Jeg syntes at i skal bruge noget mere krudt 
på at komme ned i øjenhøjde med jeres 
medlemmer.! Og så få taget nogle 
beslutninger som måske ikke er populære 
men som gavner vildtet og naturen, frem 
for en eller anden interesseorganisation.! 
De sidste 10år er jagtens regel sæt kun 
vokset, og blevet alt for kompliceret for 
menig mand til at kunne/gide sætte sig ind 
i.! Der mangler noget logik bag alle de 
tiltag der bliver lavet, jeg tror at 
intentionerne er der men de bliver bremset 
af politik og kompromis.! Fx ville et simpelt 
arealkrav være effektivt og let at 
håndhæve.! Brunstjagt er spændende men 
utrolig svær at retfærdiggøre hvis jægeren 
ikke tør/gider spise kødet, det handler 
måske om uddannelse i slagtning og 
forlægning? I forhold til de lokale jagttider 
syntes jeg at det er mærkeligt at vi i 
Hovborg skal have samme regler som i 
Kolding vi har så meget vildt og især 
dådyrene er i meget kraftig vækst, men 
med de nuværende regler fortsætter det 
kun, blot meget hurtigere.! 

• Gerne et slag for strandjagten, samt det 
nyeste inden for jagt. 
Samtidig er det vigtigt med historie, det 
kan være om jagten i dk. i gamle dage. 
Hvordan man lavede lokkefugle, pramme 
osv. samt friluftliv kombineret med jagt 
som nak og æd. 

• En god organition 

• Man burde pålægge kommuner at regulere 
skadevoldende vildt, på alle kommunale 
arealer 

• Fint arbejde! 

• I gør det godt 

• Der er for dyrt og det eneste der betyder er 
den lokale forening. 

• næh 

• Bedre adgang til skydebaner  
på øvrige lokalforeninger skydebaner og 
deltagelse i deres arrangementer, selvom 
man er medlem i en anden lokalforening. 
Flere rabatordninger. Flere Web kurser 

eller mere lokalt udbud af kurser der ellers 
kun afholdes på kalvø 

• Det er fantaske flot at se alle de rovfugle... 
MEN der bliver minder udbytte. 
Det kan være vi skal til at have vores engen 
rovfugl til at holde de andre væk! 
:-) 
God kamp på det politiske - for at vi stadig 
må være her som jæger. 
TAK 

• Allemandretten kunne være fedt i danmark 

• Jeg syntes I skal lade være med, at støtte 
det om hjortejagt. Det minder om 
feudalisme. 

• tilbyd flere relevante kurser 

• Knæk og Bræk 

• Som bestyrelsesmedlem i lokal jagtforening 
må jeg erkende ,at jeg fornemmer en 
stigende utilfredshed blandt medlemmer 
der bl.a. ytre sig om strukturen i 
forbindelse med seneste formandsvalg i DJ. 
Dette høre jeg også fra munde i 
lokalsamfundet, så det er ikke kun de 
sociale medier og folk som nemt kan ytre 
sig der det kommer fra. 
Jeg må erkende at jeg personligt tror på at 
DJ som organisation måske burde se på om 
bl.a. formandsvalg m.m. Burde gøres mere 
demokratisk - også i en tid hvor det burde 
være nemmere at gennemføre på baggrund 
af de it kanaler der er i dag. 
 
Jeg mener at vi må stå sammen som 
jægere, så vi kan stå stærkere politisk i 
vores alle sammens interesse - at fremme 
jagten. 

• Har kun haft brug for jer en gang i 
forbindelse med et arrangement jeg skulle 
holde på en folkeskole og det var I bare 100 
% gode og på. Tak for det  

• Håber virkelig det lykkes at hverve flere 
medlemmer. 

• nej 

• For dyrt at være medlem  
Og at jagt tiderne bliver fjernet for 
regulering 

• Fortsæt det gode arbejde:) 

• DJ bliver nødt til at forholde sig til 
jægerens og jagtens rolle i det moderne 
samfund. Og støtte diskussionen i 
foreningerne, af f.eks. 
opdræt og fodring af dyr med ene formål til 



 

420 
 

afskydning, skal vi det? 
Forgiftning og intensiv afskydning af 
naturligt forekommende rovvildt, kan det 
holde til et eftersyn med moderne etiske 
briller? 

• Dj er bare godt hele vej igennem  

• Søndagsjæger og de jagtudøver, der ikke 
finder det nødvendigt, at vi har fælles 
talerør og er organiseret i Danmarks 
Jægerforbund, skal vi forsøge stadig dialog 
og invitationer med. 

• ja syntes der bliver arbejdet for lidt for de 
små jæger jeg mener ikke at dj tænker nok 
på den alm jæger desvære. mvh Leo k 

• I gør det godt, bliv ved med det. ;-) 

• Alt i alt godt tilfreds med DJ 

• Som tidligere skrevet deltager jeg i Bliv 
Naturligvis i den lokale jagtforening sikke 
dejlige oplevelser det har givet, man bør 
måske tænke på at fortælle mere om det i 
medierne jeg har mødt MANGE som ikke 
ved hvad det er, da Coronaen startede 
sagde alle at nu skulle vi se af at komme ud 
i naturen med børnene.  I DJ  BLIV 
NATURLIGVIS har vi allerede haft mange 
børn med ude i naturen i flere år, vi har i 
den lokale jagtforening et projekt Bliv 
Naturligvis / Nak & Æd dag som blev aflyst 
pga Corona i foråret der skulle have 
deltaget 80 skolebørn lærere og forældre vi 
er 3 formidlere som skal holde styr på det, 
når der er styr på Coronaen går vi igang 
igen med at lave nye aftaler med skolen vi 
glæder os allerede!! 

• Jeg er meget i tvivl om det arbejde der 
foregår i DJ, jeg synes der sker ændre i 
jagtider som ingen mening giver. Jeg synes 
ikke der er kæmpet for dette. 

• Organisationen er lavet til at understøtte 
pamperi og levebrødspolitikere. 
 
Har meldt mig ind i DLS, og overvejer om 
jeg skal udmelde mig fra DJ, da det er 
umuligt at komme igennem med noget som 
helst. 

• At være en grøn organisation kræver aktiv 
deltagelse i etablering af biodiversitet og 
økologiske lokaliteter. Det har man ikke 
stof til i bladet og foreningen gør ikke nok 
inden for det område herunder mangler der 
kurser m.m. 

• Det er måske snart ved at være på tide 
med en revision af ledelsesstrukturen. Den 

meget bøvlede og besværlige måde med 
repræsentantskab mv. giver ikke mening i 
en moderne forening 

• Jeg er i det store og hele tilfreds med DJ. 
man kan jo ikke gøre alle tilfreds (slet ikke 
jægere) men DJ. har måske en tildens til at 
spise kirsebær med de store. 

• Tak for 53års medlemskab 

• Der er godt arbejde i laver. 

• Kæmp nu for den frie jagt, så menigmand 
også har muligheder. Tror desværre at DJ 
er lidt i lommen på Herregårdsjægerne, og 
"de rige" der ikke er bedre jægere, 
tværtimod. 

• Forbundet bør fortsætte 
demokratiseringen.  
 
Forbundet skal anlægge en mere 
konfrontatorisk linje mod medlemmer (og 
jægere generelt), som ikke lever op til de 
jagtetiske regler eller ikke følger 
lovgivningen. F.eks. bør forbundet tage fat 
i udfordringen med manglende indberetning 
af udsætninger. Claus Lind har ved flere 
lejligheder erkendt, at problemet 
eksisterer, men har i stedet for at 
konfrontere problemet tysset det ned og 
talt 'udenfor referat', hvilket, udover at 
være bonderøvsk og amatøragtigt, er med 
til at understøtte en kultur, hvor jægere 
dækker over hinanden i stedet for at 
hjælpe hinanden med at blive bedre. 

• God info. om jagt, jagttider, politik, love 
og regler. 

• Mesterlæring.  
Svært at finde den rette jagtforening når 
man flytter 

• Jeg tror navnet "Forbund" rammer ved 
siden af. 
For mig at se er vi en forening, der prøver 
at rumme mange - nogen gange 
modsatrettede - interesser. 
Jeg tror vi ville have mere gavn af en 
egentlig forbundsopbygning af foreninger 
med specialintetesser - havjagt, den lille 
landjagt, godsjagt f.eks. 
Som det er nu bliver alt kompromisser og 
ingen er glade. 
Det kunne måske gøres indenfor den 
nuværende forening/forbund, ved at 
oprette sektioner, så det blev lettere for 
den enkelte lille lokalforening at komme i 
kontakt med og udveksle erfaringer og 
ideer med andre foreninger med samme 
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interesse. 
Og som afslutning: 
Hvis vi vil fremme jagtens sag og anseelse i 
befolkningen, tror jeg ikke vi kommer 
udenom at træde nogen over tærene. 
Det er ikke alt der er lige godt og ikke alt vi 
kan/skal lægge navn til - 
kæmpeudsætninger og (alt for) store 
parader f.eks.  
Det var lettere at være klar i spytte før 
sammenlægningen til en forening, hvor der 
var en forening for godsejerne og en for os 
andre. 

• Jeg glæder mig altid til at modtage Jæger 
med posten. 

• Pas på ikke at blive Danmarks 
Naturfredningsorganisation nr. 2. 
Det er afgørende vigtigt at have et godt 
samarbejde - bemærk samarbejde - med 
landbruget, der jo generelt ejer de arealer 
vi nyder jagten på. 
LANDBRUGET MÅ IKKE BLIVE EN 
MODSTANDER. 

• Anbefaler HD bliver enig om hvilken 
strategi der skal følges, blive lidt mere 
lydhør for de ting der bekymre 
medlemmerne. I det hele taget koncentrer 
sig ind og nedad i organisationen. Få styr på 
DN så ikke de løber med uberigtiget sejre 
bare en bedere forberedelse til møderne 

• Få gjort noget ved det EU fugledirektiv så 
vi kan få gjort noget ved blandt andet 
bramgæs. Det forbliver ikke i den tilstand 
det er i nu, de næste 100 år. Det er et 
spørgsmål om tid før det skal ændres 
alligevel, det er bedre at tage kampen nu 
end senere. 

• Det var en god undersøgelse med relevante 
spørgsmål! 

• I gør det langt det mest af tiden godt 

• Fortsæt med at kæmpe for at vi IKKE får 
arealbegrænsninger 
Jeg mener at Hjortejagt bør være ens i 
hele landet. 

• Jeg har i år været nogle riffel- og 
hundekurser - de var fantastiske! 

• Jeg er overordnet godt tilfreds med mit 
medlemskag af Danmarks Jægerforbund 

• Hvis I vil sidde i stolen som jægernes 
forbund så skal I se at komme frem i stolen 
og bevise over for jægerne i er der. 
jeg ved godt det ikke er nemt, men det er i 
sikkert godt selv klar over 

• års skydningen i Herning, den er god, men 
med en latterlig præmieliste.det syntes jeg 
ikke er okay  fra jer af. 

• Jeg håber jeg og andre bliver hørt ang. med 
meningen om at udsætningsjagterne er 
gået over gevind, og det madspild, før det 
kommer i aviserne m.m. 

• Jægerrådene skal efter min mening have 
økonomi, så de, (uden at spørge kredsen), 
kan lave nogen aktiviteter, evnt. sammen 
med lokale foreninger i kommunen 
Der er for få lokale foreninger med i 
Jægerrådet!!! 

• Opsøge lokale jagtforeninger og hjælp dem 
med at få mere jagt i kommunen. Og mere 
skydetræning i lokalområdet. 

• Man burde arbejde på at få DLS med i 
vildtforvaltningsrådet, så man kan stå 
stærkere sammen i en kamp der i 
øjeblikket går den forkerte vej. 

• god forening der hjælper os så godt den  
kan 

• Ifm jeg har skrevet min mail, ønsker jeg 
ikke div. reklamer 
ell blive kontaktet af fremmede. 

• Alle jagtrelevante beslutninger i 
jægerforbundet burde afstemmes via noget 
mere medlemsdemokrati og ikke i nogle 
næsten "selvbestaltede" udvalg (eks. 
hjortevildtudvalgene !). Der hovedsagelig 
består af grundejere og velbeslåede jæger 
m.fl. 

• i skal lade være med at være så 
sammenspist og lytte til medlemmerne på 
Demokratisk vis. det er jo ikke ret meget af 
i øjeblikket, da jægerne ikke har 
indflydelse på hvem der bliver formand for 
jægerforbundet og med den formand vi har 
nu er det sikkert at vi får mindre vildt at 
jage 

• Intet at bemærke 

• En god og relevant undersøgelse. 

• En alt for dyr en administation. Som 
desværre gør at flere afholder sig fra at 
melde sig ind i lokalforeningerne. Forstår 
godt dem som har skuffemedlemmer 

• "Keep going - well done!" 

• Sammen er vi mange der dyrker vores store 
jagtlidenskab. Lad os nu blive mere synlig i 
den daglige natur debat. Vores stemme bør 
vægte højre. Synes altid det er DN der 
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bliver refereret i medierne, aldrig de dansk 
jæger...KÆMPE Fejl vi skal være bedre til 
at promovere jagt og naturplejen overfor 
Hr. Og Fru Danmark...Så vi sikre at vi forsat 
kan udøve vores fantastiske jagt i 
fremtiden...Skab Indsigt til opnåelse af 
forståelse. 

• Forsæt det gode arbejde  :-) 

• Kæmp for jægernes rettigheder og 
begrænsninger i jagttiderne. 
I mange lande er jagten mere reguleret og 
begrænset end i DK. Der skal vi IKKE hen. 

• Når der er valg til formanden posten skal 
alle medlemmer have lov at stemme, andet 
virker som snyd og svindel. 

• En stor del af min besvarelse er baseret på 
min egen holdning til skærpelserne der er 
kommet på havjagten, da jeg selv er 
inkarneret havjæger. En jagtform som 
desværre ikke har megen fremtid mere. 
Jeg føler ikke at havjægerne bliver set 
eller hørt. Og med de nye fredninger på 
området, så synes jeg bestemt ikke at der 
er blevet gjort nok. (selvom jeg både har 
set og hørt formandens egen 
bevægegrund). 

• ville ønske mere åbenhed om økonomi  
at regnskab og budget var i medlemsbladet 

• Nej i fortsætter bare 

• Alt for meget politik vedr. hjortevildt. 
Mindre regulering, mere jagttid. 

• Når der skal vælges formand skal det være 
alle jægere der kan stemme for at undgå 
kammerateri. Dj skal kæmpe jægerens sag 
for alle uden politiske hensyn. Ens jagttider 
det er noget juks som det er nu. Møder tit 
folk der ikke kan finde rundt i det , men 
det er også utroligt svært og utrolig dårlig 
hjemmeside. Vi skal ikke have alle de 
udvalg (hjortvildts gruppe)osv. Der skal 
bestemme og alle os andre. Dj skal arbejde 
for flertallet og ikke de få. 

• Lad medlemmerne bestemme mere. 
Kæmp for den almene jæger i Danmark. 

• Nej 

• Jeg mener at jagttiderne bør revideres. 

• Lav et særskilt medlemskab for personer 
der kun er medlem for at skyde lerduer på 
foreningernes skydebaner. 
Spar jæger bladet væk, og gør 
medlemskabet billigere. 

• Fortsæt det gode arbejde 

• Godt forbundet findes og køres 
professionelt 

• Se nu at slå pjalterne sammen med FADB 

• Bare foresæt med det gode arbejde. :) 

• Dyrt 

• Vi er nogen i den lokale foreningen det 
syntes der er forkert at det er forskel om 
man er født i 1948 får pensionsnist rabat 
eller 1949 og skal betale fuld pris men det 
se ud til at der er ved og komme en ny jagt 
foreningen så det kunde jo vær at der 
overveje om jeg skal melder mig ind der  
stedet 

• Ikke noget 

• Latterlig besparelse for at undgå Jeres 
medlemsblad. 

• Tilfreds med medlemskabet 

• Den seneste tids uro blandt medlemmerne, 
kræver der skal lyttes endnu mere til 
medlemmerne. 

• DJ er blevet meget bedre over de seneste 
år, jeg er stolt af at være medlem 

• Jeg ville ønske at der var langt bedre 
kontakt mellem bestyrelsen og 
medlemmer, så at vi medlemmer ikke føler 
det er helt umuligt at kæmpe for dansk 
jagt og natur. At forbundet kæmpede mere 
og hårdere for vores sager om at fremme 
jagten i Danmark, og bureaukratiet omkring 
ansøgning af våbentilladelser til PAC. 

• Få rent demokrati, så vi repræsentere alle 
jægere i dk 

• Godt DJ findes, som garant for fagligheden, 
kvaliteten og jagtmoralen holes i topform ! 

• Godt arbejde 

• Jeg er udmærket tilfreds med at være 
medlem af DJ 

• DJ skal knække koden så vi kan få de unge 
nyjægere med i såvel lokale ofreninger som 
jægerråd. Jeg oplever at det i dag kun er 
"gamle sure mænd" som sidder rundt om 
bordet, og det skræmmer de unge væk ..... 

• Gammeldags og top styret.  
Ryg klappere.  
Føler ikke der bliver gjort nok for den 
almindelige lille jæger med gennemsnits 
indkomst. 
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• Husk nu at arbejde for de små jægere, det 
er ikke kun de store godser og selskaber der 
skal tilgodeses. Ellers vil i blive ved med at 
miste medlemmer 

• Vær mere skarp i udmeldninger ,klare 
udmeldninger fra HB 

• Styrk åbenheden  
Bliv mere synlige  
Styrk kampen for 'så meget jagt som muligt' 
Kæmp 'alle jægers sag' 

• Tak for medlemskab 

• Ingen 

• Synes godt om jeres undersøgelse - meget 
relevant grundlag. 

• Mand jer op og giv os vores jagt tilbage. Og 
lad vær med at sutte røv på godsejerne 

• Godt arbejde 

• I gør et godt arbejde for alle. 

• Vi skal have noget mere om strandjagt i de 
blade. Føler vi bliver glemt 

• Sidde med ved bordet hver gang der 
politisk diskuteres jæger relevante ting. 
Det gør I sikkert men f.eks. er der forslag 
om kontingentforhøjelse sådan lidt ud af 
den blå luft. Det bør ikke være muligt at 
komme med sådan et forslag uden om DJ. 
Måske en regelændring? 

• For langt til beslutningerne 

• Der skal fra forbundet side komme flere 
vigtige info oplysninger ud som forbundet 
arbejder på i dagligdagen. 
(Til deres medlemmer selvfølgelig.)  
Især når det kommer til jagttider på 
diverse arter. 
 
Evt. kigge på hvordan medlemmer bliver 
inddraget mere demokratisk 

• Inge 

• Få noget ro og begynd at arbejde med fakta 
og data og mindre følelser. Underbyg 
beslutninger med fakta fra jæger eller 
specialister 

• Keep up the good work 

• D J er ikke skarpe nok i deres holdninger 

• DJ skal på slankekur... 
Det er afgørende for DJ´s medlemstilgang, 
at der sker en reduktion af 
kontingentsatserne. - Den meget høje pris, 
er en stærkt begrænsende faktor, i 

arbejdet med at hverve nye medlemmer - 
og den brede opbakning fra medlemmerne 
er afgørende for både DJ og 
lokalforeningernes eksistens! 

• Forsæt det gode arbejde - 

• De ansatte ved DJ er ikke gode til at ringe 
tilbage.  
Har flere gange været ved omstillingen 
hvor man bliver lovet at personen ringer 
tilbage men det sker bare ikke. 

• Generelt meget tilfreds. 

• Keep up the good work 

• Se at få styr på hjortejagten og alle disse 
forskellige jagttider på klovbærende vildt. 
Jagtiderne skal kontrolleres på GPS så man 
ikke står på den forkerte side af en 
skillelinie det er næsten umuligt som menig 
mand at finde ud af. 
Kom på barrikaderne så vi ikke skal have 
flere forskellige jagtforeninger for at dyrke 
særinteresser. 

• Tak for jeres gode arbejde! 

• Generelt synes jeg at de grønne interesser 
bliver lidt overbudt af landbrugets 
interesser. De fleste jægere er vel indenfor 
eller relateret til landbruget. Jeg ønsker 
mere fokus på klima og bæredygtighed, 
ikke jordejeres økonomiske interesser. 

• Er meget utilfreds med at at jeg som 
pensionist ikke kan få nedsat kontingent til 
Danmarks Jægerforbund. 
Med venlig hilsen 
Eigil Pedersen 

• udgiv venligst alt relevant materiale, der er 
tilgængelig for mest muligt jagt, så som 
kronvildts undersøgelse i Thy 

• Fortsæt det gode arbejde 

• Nej 

• Ja gør noget ved dem som bruger naturen 
og ikke betaler mauntibaik, 
orienteringsløber 

• Taber alt for mange medlemmer på “uld i 
mund” og manglende fokus på den 
almindelige jæger. Det må og skal I gøre 
bedre. Lad det skinne igennem at I ikke kun 
er der for de store jagter. Tænk hvis 
debatten og interessen havde været lige så 
stor omkring havfuglene som hjortene 
f.eks. 
At der blev kæmpet for at de mange små 
jagter også havde mulighed for at opstille 
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stiger lovligt m.m.  Miljøtænkningen skal 
også eksponeres mere og ikke kun i 
haglpatroner. Træk i arbejdstøjet og vis de 
helt almindelige medlemmer at I kæmper 
for selv det mindste hjørne af jagten med 
lige så stor Iver som kronvildtforvaltningen. 
Medlemstallet skal op hvis I skal vedblive at 
kunne kalde jer for Danmarks 
Jægerforbund 

• Forsæt jeres gode arbejde og husk at tage 
hensyn til di jægere med di små jordlåder  
og ikke kun di Store. 

• Jeg følger debatterne om alternativ til DJ, 
Arealbegrænsning på kronvildt, tabet af 
den lille mands jagt, pamperi i DJ etc. 
Hvis DJ kæmper for husmandens ret til at 
gå på jagt, så savner jeg  en synliggørelse 
af de initiativer som tilgodeser husmanden. 
Vi må først og fremmest skabe opbakning i 
foreningen og det tror jeg først og 
fremmest kun vi kan få ved at kæmpe for 
at tilgodese den lille mand, med den lille 
jagt. 
Jeg ved i gør et stort stykke arbejde for 
jagtens bedste, men beklager at det ikke 
kommer til udtryk her ude hvor almindelige 
mennesker går på jagt med deres venner. 
Det kan være enddog meget svært at se 
hvor vi i DJ står, hvorfor vi vil i en retning 
frem for en anden. Hvis man forsømmer at 
få den menige jæger med på foreningens  
motivation i de enkelte sager, ender vi med 
beskyldninger om pamperi og topstyret 
forening, som jeg oplever det idag. 
Når vi taber udbud på uddannelse og bliver 
presset på jagtet på vildtarter der 
tilsyneladende ikke er truet, uden at der 
kommer udmeldinger fra foreningen om 
hvordan det kunne ske, eller hvorfor det er 
en gunstig udvikling for den danske jæger, 
er det til tider svært at bevare 
begejstringen for foreningens arbejde. 
Fortæl ikke kun de gode nyheder. Nederlag 
skal også sælges, så vi kan forstå hvorfor vi 
har fejlet og lave en strategi for hvordan vi 
kommer foran igen. 

• Jeg syntes det er en fornøjelse at være 
medlem af DJ, hvor viden, faglighed og 
kompetancer er så velorganiseret, og man 
forstår at kommunikere med alle på en 
særdeles positiv måde med autoritet. Det 
skabe en meget klar forståelse af emnerne 
og debatterne. Tak 

• For at engagere mig mere i arbejdet og 
gøre medlemskabet mere relevant kunne 
bedre fordele være godt.  

Det er dyrt at gå på jagt og rabatordninger 
til tøj og udstyr er savnet 

• Jeg savner indlæg fra DJ i den debat, der 
har kørt på SOME i den sidste tid ang. 
utilfredshed med DJ. 

• Arbejde mere for jagter for medlemmerne. 
Det kan tiltrække og fastholde flere 
medlemmer - tror jeg :-) 

• Hjemmesiden bør gøres smarter og mere 
tidsvarende, mere inovativ, flere nyheder 
om DJ's arbejde på en nem og forståelig 
måde. 

• Jeg er godt tilfreds med at være medlem 
og synes DJ gør et stort stykke arbejde for 
at sikre jagten i DK på bedst mulig vis. 

• nej 

• at man fortsætter samarbejdet med de 
øvrige grønne organisationer 

• Sørg nu for at DJ bliver mere demokratisk, 
så medlemmerne føler de bliver hørt. Få en 
fladere foreningsstruktur - det ærgrer mig 
at se det blev nedstemt sidst med direkte 
valg. Lad medlemmerne blive hørt i 
undersøgelser om store beslutninger - 
enten ligesom i sender denne undersøgelse 
ud eller en stikprøve. Det skal som 
minimum give et bedre billede på 
medlemmernes ønsker. I skal huske på at 
der går meget tabt i hvert 
kommunikationsled - jagtforeningsformand, 
jægerråd...  
Særligt vigtigt er det at i laver en 
undersøgelse om folks holdning til 
hjorteforvaltningen - inkl. brunstjagt, for 
der er ved at ske noget der er meget 
uønsket for de fleste jægere og mon ikke 
det kunne være undgået ved at smide 
brunstjagten på forhandlingsbordet? 

• Jeg kan forstille mig at der kan være store 
interessekonflikter som skal håndteres. Jeg 
har respekt for at nogen, typisk godser mv. 
har jagt som et væsentlig del af 
indtjeningen, men hvor det kan være svært 
at skelne mellem jagt og flugtskydning. 
God fornøjelse med arbejdet. Der er hvis 
nok at tage fat på. 

• Mere demokrati og en fladere struktur og 
bedre kontakt med medlemmernes ønsker 
var ønskværdigt 

• Rigtig god jagtsæson 
Ønsker jer mange nye medlemmer.  
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• som nævnt, så ved jeg ikke meget om hvad 
det er DJ bidrager med og det er en fejl, 
men en fejl som ikke kun ligger hos mig, 
men i høj grad også hos DJ 

• Husk de almindelige medlemmer, der får 
den lokale jagtforening til at virke i 
hverdagen, uden dem ingen jagt, skydning, 
hundetræning, fodring, uddannelse af nye 
jægere m.m. 

• Små lokale jagtforeninger har ofte ikke de 
værditilbud som fx jeg efterspørger. En 
løsning kunne være at skabe nogle større 
enheder eller samarbejder på tværs så hver 
jagtforening havde et bedre værditilbud til 
medlemmerne herunder foredrag og kurser. 

• Mere synlig fremhæve det jægerne gør for 
naturen vildt også ikke jagtbare arter det 
er altid jægere jeg ser lave vildt striber 
aldrig en fra dof. Eller Verner om de små 
vandhuller 

• Gør det muligt for den almindelige jæger 
at vælge formand. Et sandt demokrati, hvor 
medlemmerne kan stemme 

• Jeg synes DJ er en fantastisk organisation 
men er også bevidst om at vi skal udvise 
rettidigt omhu med det formandsmandat DJ 
fik ved repræsentantsskabsmødet i 
Vingsted. Arbejd hårdt og målrettet på en 
samling af jægerne, så vi undgår for meget 
knopskydning i jægerkredse. Den 
nuværende situation med den nye land- og 
Strandjagtforening skal håndteres taktisk 
og velovervejet så vi får dem ind i folden 
igen og forstår at stå sammen i stedet for 
at medvirke til splittelse! 
Vi skal om muligt have nye medlemmer 
med - inddrag vores nye ledere i den proces 
- der ligger meget potentiale der, som 
nogen skal række ud efter. 
Jeg synes vi har nogle meget dygtige og 
dedikerede medarbejder i administrationen 
i DJ og nogle dygtige medlemmer, der 
arbejder på det frivillige område, men vi 
skal også forstå at flytte os så vigtig 
nytænkning kommer frem!! Ellers lider vi 
samme skæbne som dinosaurerne! 

• Jeg er bekrymeret for DJ holdning til 
Kronvildt, til tider virker det som om DJ er 
en lukket vennekreds, som har adgang til 
masser af jagt, og vil lukke de små alm. 
jæger ude.  Jagt skal være for alle, og ikke 
kun for rigmænd. 

• Det er et fantastisk arbejde som udføres af 
DJ. Jeg synes at mine behov og interesser 

dækkes virkeligt fint.  
Tak for det. 

• Synlighed fra formanden giv ham et medie 
kursus han har om nogen brug for at lære 
at tale til sine medlemmer  så vi alle ved 
hvad dj går og laver det mangler,det er 
ikke godt nok nu mere synlighed og mere 
åbenhed det er vi mange som savner. 

• Husk den lille man (almindelige jæger uden 
de kæmpe store arealer) 

• Fokus på jagtkonsortiers arbejde 

• Gør gerne noget mere for strandjagt, 
lobbyarbejde for mere fredning på 
søterritoriet om sommeren kajtsurferer 
M.M. kan se i Isefjorden at det går ud over 
ynglende fugle at der ikke er ro ved de små 
øer. Kajtsurfere   holder som regel ikke den 
afstand til land som de skal, ydermere er 
den fastsatte afstand (300m) ikke stor nok 
da de udgør fare både i luften og på 
vandet. 

• Strukturen skal forenkles og der skal være 
direkte valg til hovedbestyrelsen. 
 
Efter 15-20 års medlemskab forstår jeg 
stadig ikke hvordan strukturen er opbygget. 

• En sørgelig og "simpel" form for jeres 
såkaldte demokrati... 
Hvor var det nemt at sende en 
stemmeseddel ud til ALLE jeres medlemmer 
til et formandsvalg!!! 
MEN NEJ,,sammenspist lomme demokrati 
det er det vi har  i danmarks 
jægerforbund.. 

• vær mer ofeligt i debatterne råb mer for 
ikke at blive sat baeres i køen fortæl 
danskeren at vi gør så meget mer for 
naturern en at skyde dyr samlin vores 
arbede med fek dof der sådan set ikke gør 
mer for naturen en stå med en kikkeret og 
de har mer magt en os 

• Få nu gennemført den strukturændring som 
udvalget lagde op til. 
De gamle konservative hoveder i HB er i 
færd med at køre denne forening i sænk 

• Få noget mere fokus på at redde 
strandjagten. Jeg har haft jagttegn i 11 år 
og på de 11 år er der blevet fredet alt for 
mange arter uden ordentligt 
dokumentation. 
Havjagten døde mere eller mindre da 
fløjsand og havlit helt blev fredet.  
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Gør noget mere for den lille jæger i stedet 
for at fokusere så meget på hjorte. 

• Bryd med det gamle stemmesystem i form 
af mandater og giv i stedet hver enkelt 
jæger mulighed for at stemme ved valg, 
jagttidsbestemmelser osv. 
Så kommer den lille mand også til at føle, 
at de er en del af et stort fællesskab. 
På den måde føler de ikke, at der bliver 
taget fra de små og givet til de store hele 
tiden. 

• Arbejd nu for jægernes interesse og stop 
alt diskussion omkring areal begrænsinger 
og fredninger.  
Der SKAL kæmpes for mest muligt jagt for 
alle jægere. 

• Holdaktiviteter som holdskydning hvor det 
kræver medlemskab af den lokale forening 

• Strukturen er helt håbløs.  
 
Der mangler mere gennemskuelighed i 
opbygningen.  
Unge mennesker engagere sig ikke i 
foreninger som de tidligere generationer.  
 
Der mangler nogle krav til at de gamle 
nisser der sidder der for kørepenge og 
maden får gjort noget fornuftigt. Specielt 
for vores enestående jagt på trækfugle, 
som er presset hårdt, i stedet for at sidde 
og råbe af hinanden over kronvildt som er i 
massiv fremgang. 
 
Der sidder en pokkers masse ildsjæle 
derude som ikke kan få nytænkning og 
ideer igennem fordi det sidder nogle 
fastgroede nisser som er svære at få ud. 

• Jeg er generelt tilfreds med DJ, men jeg 
synes I skal komme ind i kampen angående 
jagttider på de forskellige vildtarter. 
Vi mister alt for meget frijagt og vi ender i 
et samfund hvor alt er på reguleringsbasis. 
Desuden virker det ikke altid som om at de 
øverste ved hvad der sker i den virkelige 
verden, hvilket resultere i forkerte 
beslutninger fra jeres side af. 

• Arbejd for landsdækkende jagttider for de 
store hjortearter - det nuværende er noget 
rod 

• Få fat i flere nye medlemmer 

• Støt jagt i dk for den brede jæger og 
mindrer regulering 

• forsæt kampen for jæger og vildt!! 

• Kom noget mere ud i de lokale 
jagtforeninger og se hvad der rør sig. Også 
dem der ikke inviterer jer. 

• Det kunne være godt hvis der kom flere 
unge medlemmer. 
 
Jeg trækker alderen ned i den lokale med 
mini 58 år 

• Fin arbejde :) 

• Ja, man burde være ansvarsbevidst og 
svarer, når man skriver til jer. Det har I 
IKKE gjort. 

• Godt arbejde! 

• Ja det er at i skal få styr på en formand 
som alle kan lig. 

• Op og stå 

• Jeg kunne godt ønske mig mere indhold 
med emnet buejæger og buejagt i ind og 
udland.  

• Synes Danmarks Jægerforbud ikke har gjort 
nok for at få små kalibre med i revision af 
våbencirkulære. Det er for dårligt at man 
ikke kan få en semi auto riffel i lille kaliber 
som kan anvendes til 90% af alt vildt i 
Danmark. Hvorfor skal det kun være jægere 
som går på vildsvinejagt i udlandet som skal 
tilgodeses. Dårligt politisk arbejde,. 

• “ Spørgekasse” hvor man ex kan få svar på 
hvorfor man har en regel omkring jagt-
/Skydetårn og afstand til skel som står over 
sikkerhed ved at have dette ift jagt 
stående/ stål velvidende enhver jæger har 
ansvaret for sikkert skud. 

• mere om jagt i Danmark og om vores 
vildtarter,  set fra Vildtbiologiskstation side 
vedr. fredning eller jgt. 

• jeg har gået på jagt i 55 år, og nedlagt 
meget vildt, også  som buejæger, været 
jagt horns blæser i 48 år, har dyrket 
hundesport, været hjemmelader i 25 år, 
mmmmmmm. 

• Jeg syntes DJ gør for lidt i forhold til dansk 
jagt bliver forringet. Vi er politisk bagud og 
virker forskrækket og sky udadtil. DJ er for 
vage, og lader sig kue, af andre 
organisationer f.eks DOF 

• Generelt er jeg godt tilfreds med mit 
medlemsskab, Jæger og arbejdet i den 
lokale jagtforening. 

• Nej 
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• Min oplevelse er at DJ gør et godt stykke 
arbejde. 

• Udefra læst så er der "ugler i mosen", når 
man læser om de forskellige kredse og 
hovedbestyrelsens målsætninger - specielt 
når det gælder forvaltning omkring 
kornvildtet... Det virker ikke ret 
professionelt 

• Jægerforbundet skal være langt bedre til at 
kommunikere i medierne og være proaktive 
i at præge debatten. 

• Personligt for mig kan jeg ikke se, hvad DJ 
gør for mig og har den fornemmelse af at 
DJ har et motto "vi gør hvad vi plejer" DJ 
kunne trænge til fornyelse i for af ledelse 
med proaktive briller som også tænkte på 
den almindelige jæger. 

• nej 

• Jeg kunne godt tænke at flere af de forslag 
der var fremme i struktur udvalget bliver 
implementeret. 

• Sammen arbejde med DGI .. det hænger 
ikke sammen på skydebaner... har flere 
frustrerede jægere.. som for hjælp af DGI 
riffelskydnings hold.. 

• Drop arealkrav på kronvildt..! 

• I gør det godt 
Tak 

• Arbejde for edderfugle jagt på hunner 

• nej 

• Jeg er træt af snobberiet i danske jæger 
kredse.  
Ville gerne se der bliver arbejdet mere for 
den alm. jægers mulighed for at komme på 
jagt på offentlige arealer og til en pris som 
kan betales af alm. mennesker  
Dags priser på under 1000kr/dag og at disse 
jagter udloddes ved lodtrækning.  
Hermed mener jeg hele jagt puljen på 
offentlige arealer. 

• Er stærk funderet også i det politiske 

• Jeg er meget imod alt der minder om 
arealbegrænsninger 

• Koncentrér jer om "Jagt & Fredningstider" 
"Hunde" "Jagthorn" og lad resten være, så 
kan prisen på medlemskab af DJ sættes ned 
til en 200-300 kr 

• Søg indflydelse 
Bliv mere synlige i medierne og i den brede 
befolkning, kun på denne måde kan vi blive 

en del af den grønne familie. 
 
Blive hørt af Vores allesammens politikere 
og derigennem få indflydelse på jagttider 
og andre restriktioner, så vi får mere jagt 
til flere jægere 

• hjemmesiden indeholder feltet byttejagt i 
norden.Dette felt holder kun os almindelige 
jægere for nar. 

• Husk altid at jagt ikke kun er for de rige og 
for dem med store jagt arealer. 

• få et ordentlig samarbejde med landbruget 
i stedet for hele tiden at bruge dem som 
prygleknap. de administrerer utrolig meget 
af den jord i går på jagt på. 

• Vi skal have stoppet de negative ting der 
sker på facebook mht “spiren”  
Det gør efter min mening ingenting godt for 
nogen. 
Jeg ønsker at DJ HB tager fat i personerne 
bag denne uro og får skabt en saglig og 
faglig dialog. 
Evt videomøder der vises for alle 
medlemmer. 
Dette kan kun gå for langsomt. 

• Udsend Jægeren i digitalt format. 

• Jeg er glad for jagtbladet  MEN  det skal 
udkomme til tiden 

• Fornuftigt med en medlemsundersøgelse. 

• Kun at i gør det godt selv om i ofte bliver 
udsat for urimelig kritik og shitstorme. 
Tak:-) 

• Jeg håber engang der bliver ryddet op i 
toppen , så der også er plads til den lille 
jæger . Hvis ikke så bliver det en 
udmelding herfra 

• Vi skal bruge meget mere mandskab og 
penge på lobby arbejde i EU, ellers findes 
jagten ikke mere om nogle år 

• Få duejagten tilbage og fokus på ægte 
jagt... 
Lad være med at promovere 
undsætningsjagter. 

• Jeg savner artikel om fugles evner til at se 
farver.  
Mange jægere tror fugles synsevner er de 
samme som dyrs .Derfor ser man ofte 
jægere på fuglejagt iført signalveste. 

• Vi ser nogle dårlige eksempler blandt 
jægere, og vi bliver alle dømt ud fra deres 
handlinger, mere fokus på dette, tak 
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• Jeg tilhører vist det den tidligere 
amerikanske vicepræsident kaldte "Det 
tavse flertal" 

• Prøv at få nogle flere unge piger ind i 
udadvendte funktioner - de virker 
afvæbnende på mange af de fordomme der 
klæber til os. Og der bliver jo stadig flere 
og flere jagtaktive piger. 

• det er mig en gåde hvorfor det er så dyrt at 
drive en jagtforening i danmark når vores 
nabo lande kan gøre det væsentligt 
billigere og med et bedre medlemsblad.!!! 

• Få en tættere forbindelse/kommunikation 
ud til medlemmerne 

• Nej 

• Jeg vil bare gå på jagt sammen med andre 
jæger. 
God hygge og samvær. 
I vores lille "klub" Blå jagt 

• Spørgeskemaet her var meget, meget, 
meget langt 

• Nej 

• Markedfør DJ som en grøn organisation.  
Kom helt helt frem på modstandernes 
banehalvdel,  i stedet for at være 
defensive. 
Sæt gang i  forskningsprojekter der 
understøtter jagten. FEKS. På havdykkere 
og på markvildtet.. 
Konkret forslag.. find ud af hvorfor der 
IKKE er agerhøns i NØ Sjælland 

• kæmp for andrikjagt i januar måned da 
gråænder alligevel må skydes på havet. 
Sørg for at der er jagtmuligheder når en 
stor del af jagtmidlerne bruges til 
skovrejsning eks. Elmelund skov ved Odense 
eks. for nyjægere. Gøres der nok for at løse 
gåden om råvildtsygen på bla. Fyn. Ang. 
afstandskrav for skydetårne og hugsitz så 
jeg gerne den forminsket da det giver sikre 
skud. 

• Der er alt for stor afstand mellem ledelsen 
og den menige jæger. Det er svært at få 
den følelse at DJ toppen arbejder for den 
enkelte jæger, det virker som om de 
arbejder for sig selv. 
Kom ned på jorden, arrogance vækker 
mistillid og utroværdighed. 

• Nej. Tilfreds. 

• Danmarks jægerforbund repræsenterer ikke 
den alm. Danske jæger 

• DJ's fokus på det jagtpolitiske er spildt 
arbejde hvis man ikke formår at få samlet 
jægerne bag sig. Den danske jægerstand er 
mere splittet end nogensinde, og man har 
indtryk af at man i HB negligerer og 
ignorerer det. Man nærmer sig at kun 1/3-
del af de jagttegnsberettigede er medlem 
af DJ. AL fokus bør være på at få samlet 
jægerstanden bag sig. Det vil give et 
styrket DJ, og dermed styrke jagten. Der vil 
altid være nogle kværulanter som man ikke 
kan nå, men man må nå dem som man kan 
og stoppe medlemsflugten. 

• Kig på f.eks bramgæssene, få nu en 
decideret jagttid på dem da det er ved at 
tage overhånd, samt med jagttid på 
duer.... føler at vi mister mere og mere og 
der kommer aldrig noget nyt igen uden at 
det hedder regulering 

• Husk at udvikle jagttiderne og ikke afvikle 
dem. Jeg syntes tit at det er de andre 
organisationer i vildtforvalnings rådet der 
får mest gennemført. Ydermere få droppet 
arealkrav, jagt skal vel være for alle der 
har mulighed for at gå på jagt. 

• I skal se at få sat gang i en seriøs oprydning 
i hele ledelsen! Om lidt er der snart ikke 
mere jagt i dk pga af jer! 

• Gør mere for havjagten generelt 

• Lav 'JAGTPULJEN', så mindrebemidlede 
medlemmer f.eks. efter lodtrækning kan få 
støtte eller tilskud til at leje en jagt eller 
få råd til at komme med på jagt nogle 
gange hvert år. 

• nej 

• Prøv at få lokalforeningerne til at focusere 
på visse af deres medlemmers meget 
uheldige afskydningspolitik eller rettere 
totale mangel på samme. 
Fortsæt med at lægge et vist pres på 
landbruget m.h.t. marginaljorde og 
vækstbetingelser for småvildt. 

• Jeg kan ikke udstå folk der slukker 
hinanden i r.... får at få indflydelse og 
JAGT. 

• Gennem mit arbejde som skovfoged ved 
Banedanmark kan jeg tydelige mærke den 
bevågenhed, naturen, klima og 
biodiversitet  har fået politisk, såvel som i 
offentligheden. Vil og kan DJ hoppe på den 
bølge, og bruge det til at styrke forbundet, 
naturen og i sidste ende den enkelte jæger 
i at udøve sin passion? 
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Jeg tænker og har gentagende gange 
efterspurgt rapporter, så det kan blive 
belyst:  
- hvor mange timer de danske jægere 
gennem vildtpleje giver til den danske 
natur årligt. Hvad er værdien af dette i kr? 
- hvor mange Ha agerland bliver beplantet, 
vildtstriber, vandhuller osv. igen hvad er 
værdien i kr af denne indsats. 
- hvilken betydning har jægernes indsats 
med vildtpleje for naturen/biodiversiteten?  
 
Lad os få de rapporter, så DJ og jægerne 
har noget at profilere sig på, så vi kan få 
anerkendelse for den indsats vi yder.  
 
De sociale medier skal fyldes med den slags 
fakta.  
 
DJ burde i min optik, være et forbund der 
giver jægerstanden et fagligt løft. Der 
burde i hvert Jæger der udkommer være en 
fast side, hvordan højner jeg naturen og 
biodiversiteten på min jagt: En illustrativ 
beskrivelse af simple ting man kan gøre på 
sin jagt. Hvor der beskrives hvilke vildtarter 
der har gavn af tiltaget, og hvad det gør 
godt for biodiversiteten. 
 
Eks. 
- bunker af soleksponerede marksten. 
- ris/gren volde 
- sandbunker 
- jævn overhøjde på læhegn 
- slå spor 
- vildtstribe, “kogebog” 
- hvilke buske/træer på hvilken jordbund. 
- mulighederne er mange...  
 
Kort sagt vi skal derhen, hvor det hedder:  
Naturen og Jagten, hånd i hånd. 
 
Jeg tænker, at DJ/jægerne indenfor de 
kommende år kommer til at komme under 
et stort pres omkring udsætning af 
skydefugle til kommercielle dagjagter.  
Det er og bliver en tabersag, da den ligger 
så langt fra jagtens kerne. Det er og bliver 
blot et skuestykke, der fremviser 
menneskets dovenskab, grådighed.. ja stort 
set alle de 7 dødssynder, og det kommer 
aldrig til at blive accepteret i 
offentligheden.. af den simple grund, det 
har intet at gøre med, at høste af naturens 
overskud, ellers udsætning for at højne 
naturkvaliteten på det enkelte revir. Det er 
når alt kommer til alt cool business og ja 
totalt analogt med put & take søer. Du 

hører aldrig Danmarks Lystfiskerforbund 
omtalt sammen med put & take søer, og 
der er nok en grund til, at der ikke er krav 
om fisketegn i de søer. 
 
Lad de foreningerInteresseorganisationer 
hvis medlemmer, der har forretningen med 
dagsjagter kæmpe kampen for deres 
forretningsområde, for det er og bliver ikke 
DJs butik. 
 
Hvorfor redder DJ ikke agerhønen i DK? Det 
vil være en kæmpe sejr, om DJ kunne stå 
bag et sådan projekt, og det ville nå ud 
over rampen, og skabe en forståelse for 
hvad er en jæger i hele vores samfund. 
Det vil ikke kræve en kæmpe økonomi, for 
den bærende kraft i et sådan projekt findes 
allerede, nemlig 200000 jægere! 

• Jægerforbundet kunne trække på andre 
ressourcer, hvis konkrete opgaver blev 
forsøgt løs i projektgrupper med ad-hoc 
deltagere, frem for de stående udvalg hvor 
der er en forventning om langvarig 
deltagelse. 

• Kæmp for den frie jagt, så får i større 
tilfredshed blandt medlemmer.  
Brug mindre krudt på de store lodsejere 

• få de lokal jagtforering til af kontat ny 
medlem det sket ikke for mig ! had jeg ikke 
venner der var jæger var jeg heller ikke 
jæger i dag 

• Bliv ved med at arbejde som i gør nu. 

• jeg er overordnet tilfreds med mit 
medlemskab og jægerforbundets arbejde 
for jagten 

• Det er fint, at I sender sådanne et 
spørgeskema, ud så får lidt mere fingeren 
på pulsen, med mange personer :-) 

• nej 

• Syntes der er meget ballade med at i ikke 
gør noget for den alm.jæger det burde i 
gøre bedre 

• tætter demokrati til valg :) 

• Drop jæger magasinet. 

• Tag jer nu sammen vis hvad i kan. Lev op 
til medlemmernes tillid. 

• Husk at ingen kæde er stærkere, end det 
svageste led. 
De fleste af medlemmerne dyrker "den lille 
mands jagt" og får let følelsen af at blive 
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overset, hvis det hele bliver for stort og 
forkromet 

• Jeg ser gerne mulighed for at kunne være 
medlem af en jagtforeningen uden at være 
medlem af Jægerforbund. 

• Alt for topstyret, gammeldags og 
udemokratisk org., medlemmerne mangler 
direkte valg til div råd, HB og formand, DJ 
mangler slagkraft i vildtrådet 

• Godt arbejde 

• Jeg synes man skal arbejde på at få "ro" på 
jagttiderne! Det duer ikke at lave dem om 
hvert år. Det giver god mening at have 
adaptiv forvaltning på fx. gæs, men 
pludselig må vi ikke regulere rævehvalpe, 
før de er så store, at der er svært at se 
forskel på dem og en voksen ræv... 
Desuden er der ikke tale om effektiv 
regulering, når de har længere tid, til at 
æde det vildt vi prøver at passe på! 

• Information til resten af samfundet ved 
opsamling/håndtering af feks trafik dræbt 
Mårhund. Almindelige borgere ved ikke at 
de kan bære rundt på livsfarlige parasitter, 
som man kan få blot ved indånding. Jeg så 
et indslag på DR tv tror jeg, hvordan man 
skulle få en død Mårhund i en sort 
affaldssæk, vedkommende var alt for 
meget i kontakt med dyret. Det var så 
heldigvis kun en pels, heldigvis, eller kunne 
det ende tragisk. 

• Udgiv Jæger elektronisk i stedet for 
papirtryk! 
 
Støtte af flere lokale arrangementer, 
skydninger, hundetræning=spor mm. 
 
Større samarbejde/støtte til etablerede 
skydebaner, både jagtforeninger og under 
DGI, til udvidelse med løbende vildtbamer 
ect. 

• Lyt til konstruktiv kritik   -  når man vil 
bruge tid på at dele sine tanker, kan det 
være værd ar lytte ... 

• Jeg undrer mig over hvem i har fået til at 
udforme det mærkelige spørgeskema, ikke 
for at genere nogen men det er alt for 
akademisk.  
Nok derfor nogle af mine svar er noget 
negative. 

• Hvor det ærgerligt, at man som den lille 
jæger  bliver svigtet Af DJ.. DJ arbejder 
politisk for godser,  og dem med store jord 

arealer.. Havjagt er stort set lukket ned.. 
Land jagt er blevet væsentligt forringet. 
Dog er det tydeligt, at man giver 
regulerings tilladelse til næsten alt på 
bekostning af jagttider.. 

• Fin undersøgelse 

• Der er behov for, at jægerforbundet kan 
samle jægerne, ellers står vi svagt. Jeg har 
ingen holdning til, om det var den rigtige 
der vandt formandsvalget - men jeg er 
bekymret for, at jægerforbundet for mange 
kommer til at virke som en organisation for 
"de store" - hvor man accepterer arealkrav 
og går mere op i muligheden for massive 
udsætninger på godsjagter end muligheden 
for, at os helt almindelige 
"bonderøvsjægere" kan gå ud og skyde en 
kronhjort den ene gang hvert 25. år, hvor vi 
er så heldige, at den lige står på vores 70 
ha.  
Med erfaring fra den politsiek verden, så 
ved jeg, at der er brug for 
forhandlingsløsninger og kompromiser, når 
man ikke er i flertal. Men man kan jo godt 
selv have en holdning og fremføre den 
INDEN man går ind til forhandlinger - og 
efterfølgende komme ud og sige "det her 
var det mulige". Hvis jeg skal se mig selv 
som medlem af DJ, så har jeg brug for, at 
foreningen bliver mere tydelig "Mest mulig 
jagt og natur - til alle" kunne man passende 
ændre slogan til. 
Endelig bør man nok kigge på hele 
strukturen i foreningen - gerne med direkte 
valg (urafstemning) til 
formandsposten...jeg føler, at der er 
RIGTIG lang vej fra mig til HB og 
formanden. 

• Lad den enkelte jagt lejer bestemme hvad 
og hvor meget de vil skyde. Inden for jagt 
loven. Ingen antal kun tider. 

• Det har en gang imellem været meget 
svært at tilfælde sig visse arrangementer, 
eks. har jeg et par uheldige eksempler på 
at have tilmeldt mig jagtfeltskydning og 
betalt for dette, men desværre blevet 
afvist med henvisning til at jeg ikke var 
tilmeldt på skydebanen. Både penge, tid og 
forventninger er dermed spildt 

• Det vil trimme organisationen, hvis der 
kommer mere direkte valg. Hvor den lange 
og træge vej til indflydelse blev afkortet. 
DJ minder sommetider om amerikansk 
politik. 
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• Dejligt  medlemsblad    har været  medlem 
i over 50 år 

• Kredsformanden burde have mere kontakt 
med medlemmerne. 

• Ikke rart at have en oplevelse af at 
forbundet går godsejerens ærinde ift 
arealkrav etc. Og at I ikke har magt til at få 
ændret procedurer for våbentilladelser 

• Topstyret. 
Soler sig i regulering i stedet for jagt. 
Med alle de penge vi medlemmer betaler til 
forskning burde der være taget initiativ til 
massiv forskning i råvildtes trivsel.hvorfor 
er de lige pludseligt så påvirkede af 
parasitter.er det samme mønster i hele 
råvildtes udbredelse område. 
Tag nu fat i de store problemstillinger. 
Få HB.og formand på valg hos 
medlemmerne. 
Det burde være nemt da næsten alle har 
nem ID 

• Udmærket organisation, der arbejder godt 
for jagten i Danmark 

• mere åbenhed 

• Ja, som tidligere nævnt, rundsend jæger 
pr. Mail. 
Det vi spare en hel del penge i porto.  
Og for miljøet, farver og glittet papir. 

• DJs politiske indflydelse syntes at være 
vigende. Har DJ reelt nogen indflydelse på 
jagttider og jagtbare arter ? Der er en 
kæmpe vrede og seneste flytning af 
duejagten. Og hvad med harejagten ? Bliver 
DJs argumentation overhovedet taget 
alvorligt ? Der er virkelige brug for at i 
kommer op på dupperne og får reel 
indflydelse. Det syntes allerede at være 
splittelse med forslag til ny 
jagtorganisation. Jeg håber ikke at det 
fortsætter af den vej. 

• Få nu lavet et direkte valg til formand og 
gør noget ved de skøre konstant ændrede 
jagttider på hjortevildt m.m. Giver da 
ingen mening at frede de store hjorte i 2 
uger efter 2 ugers jagt. 

• Mindre reklamer i magasinet. 

• Nogle fantastiske dyrfotos. 

• Få styr på hjemmesiden tak 

• I gør et fantastisk stykke arbejde. Vi skal 
bevare den frie jagt i Danmark. Hvor alle 
kan være med. Og undgå det ikke kun 
bliver regulering. 

• Fortsæt det gode arbejde Tak! 

• Jeg vil gerne have genindført Vild & Jagt, 
hvor lærebog og lovsamling føles ad. Det 
kunne godt være i to bind.  
Jeg har svært ved at tro, at indbundne 
bøger skulle være billigere end ringbind. 

• forsæt jers gode arbejde 

• Tag jer sammen og arbejd for s medlemmer 
og ikke jeres taburetter.. 

• Gør det vidensbaseret! Og giv lige vilkår for 
alle 

• Det vil gøre mig stolt at være medlem af 
DJ. Hvis man tænker mere grønt i forhold 
til landmænd. 
Der skal plantes mere, så mere, så vildtet 
har nogle knudepunkter. 
Gør det attraktiv for landmænd at plante 
og såå for vildtet, det vil gavne faunaen 
samt give en større bioversitet. 

• Keep up the good work :) 

• Jeg kunne godt tænke mig noget mere 
hjælp ang at lave mere natur og søer. 
Noget konkret hjælp fra forbundet som 
juridisk hjælp. Der er meget snak men 
ingen hjælp.... 

• Gør mere for at inddrage de generelle 
medlemmer i det politiske arbejde 
forbundet foretager sig, man sidder som 
alment medlem med en følelse af at det er 
frygteligt topstyret, og at man ingenting 
har at sige uanset 

• udlod nogle dagjagter blandt medlemmer 
ved lodtrækning 

• I gør generelt et super arbejde. I / vi bør 
gøre mere mhp at få flere til at indmelde 
sig og blive i forbundet 

• Nej tak 

• Vi skal have ens jagttider over hele landet 
så det er til at huske hvad der må skydes.  
Hjortegrupperne skal nedlægges og laves 
en ensartet forvaltning på landsplan. 

• Fortsæt det gode arbejde. 

• Få nu ryddet op. få lavet om så det er 
medlemmerne der bestemmer hvem der 
skal være formand. Det er efterhånden en 
loge vi er medlem af. Af følge sidste valg 
var en farse. Det minder om russiske 
tilstand. 
 
Hvis ikke der kommer mere åbenhed og at 
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pengene bliver brugt fornuftigt. så melder 
jeg mig også ud. 

• Tænk på den lille mand og brug kræfterne 
på rådyrsygen  i stedet for prestige 
projektet med krondyr og arealkrav der kun 
tilgodeser eliten. 
Jeg kommer aldrig til at jage krondyr, 
allerhøjest en strejfende spidshjort, men 
det kender eliten jo ikke til. 

• Hjælper gerne hvis i kan bruge en ung frisk 
kvindelig stemme! :-) 

• jeg mener der skal være mulighed for et 
senior medlemskab 

• Det er en super foreningen  

• Fortsæt det gode arbejde. 

• Bliver der ang. besøg i jeres nye hus for 
vores lokalforeninger ? Det kunne være 
spændene at se !. 

• Keep up the good work 

• Overordnet godt tilfreds. Men det undrer 
mig hvad jagttegnsmidler bliver brugt til. 
Har hørt at modstandere af vores interesse 
får penge derfra. Det bryder jeg mig ikke 
om. 

• Understøt kvinde nyjægere 

• tak for nogle dejlige billeder i bladet de er 
altid inspirerende og får lyst til at se mere 
og læse artikel. 

• Tror man skal tage kampen op med alle de 
ikke "organiserede" jægere. . .  DJ er vel 
90.000 medlemmer, der er 200.000 jægere. 
DJ er den eneste landsdækkende 
organisation og DJ har plads i VF. der er jo 
her rammerne lægges. Mange jægere 
kender ikke til problematikken eller er 
ligeglade bare de kan komme afsted på 
jagt... men for at sikre den mulighed bliver 
vi nødt til at have mange flere med. 
Vigtigheden af dette skal udbredes . ..   
mvh Anders 

• Synes det er en skam at forbundet ikke 
formår at samle sine medlemmer, og jeg 
har indtryk af at der er fordi medlemmerne 
føler at de ikke bliver hørt / overhørt og at 
ledelsen ikke taler den menig jægers sag. 

• Har en gang søgt juridisk hjælp hos DJ. Det 
var en katastrofe. Havde vi fulgt jeres råd 
havde det kostet os kr 10.000,- Nu løste vi 
det selv for kr. 2.300,- 
Elendig DJ rådgivning. 

• Få nu oprettet et medlemsskab uden blad ( 
Jæger), til reduceret pris. Jeg er sikker på 
at i ad den vej både kan fastholde 
medlemmer og tiltrække nye medlemmer. 
Der er  alt for få jagttegnsløser der er 
organiseret i DJ. 
 Og desværre arbejdes der på at oprette en 
ny jagtorganisation. 
 Som vil resultere i at danske jæger 
jagtpolitisk set kommer til at tale med 2 
stemmer IGEN. Et kæmpe tilbageskridt som 
andre grønne organisationer nok skal forstå 
at udnytte. 
 Undgå at sætte prisen op på 
medlemsskabet af DJ, så heller nedlægge 
en stilling i Jagtens Hus. 

• Det at kvinder er kommet væk fra 
kødgryderne og blevet jægere er med til at 
sikre jagten i DK  
 Gør noget mere for at tiltrække kvinder 

• Nedsæt kontingentet. 

• Jeg er meget tilfreds med Danmarks 
Jægerforbund, men 
kan ikke forstå sammen med mange tusinde 
jægere at 
ulve som kommer til Midtjylland på 
gummihjul ikke må 
skydes. Når ulve ikke er set fra grænse til 
Midtjylland i 
vildtkameraer er de udsat, så det skal 
Jægerforbundet 
få ændret. 

• Stram op og kæmp for os nede på gulvet 
også 

• I disse tider er der mange som slår på 
tromme for alternative jagtforeninger osv. 
Personligt mener jeg det er så vigtigt at vi 
er i én forening - og der mener jeg at DJ 
arbejder fagligt og sobert med at fremme 
jagten og formidle til andre 
interessegrupper så vi står stærkt. 

• Lade nu medlemmerne vælge hvem der 
skal være formand. 

• der fungerer indtil nu rigtig godt tak for det 

• Gør lidt mere for hav-jagten.  Fælles både 
til leje. 
Også til lystfiskeri, fordelt over hele 
Danmark. 

• Hold ud, gå forrest og få alle jægere til at 
indse at jo venligere, mere 
imødekommende og hjælpsom jægere er, 
jo stærkere står jagttraditionen i Danmark 
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• Hjortejagtpolitikken og varetagelsen heraf 
er jeg ikke syndelig imponeret af! Det 
samme kommer til at gælde råvildtet... 
Har været meget aktiv - både som 
hundefører og dommer ifm hundesporten 
og omlægningen til SDJ, der imponerede DJ 
og formanden på ingen måde!! Er ikke 
længere aktiv ej heller som dommer! 

• prøv lige at hjælpe den lille jæger, eks vi 
har kronvildt i stor fremgang, vi får måske2 
chancer i vores jægerliv til at skyde en, og 
det er højst sandsynlig en mellem hjort. 
men det har i været med til at ødelægge 
for os der ikke har de store skov arealer. 
men i har nok flere venner blandt de store 
godser. men vores kontigent kan i da godt 
bruge. der er mange flere ting jeg er 
utilfrdes med. 

• Begynd at varetage den enkelte danske 
jægers ret til jagt og lad være med at 
tækkes de store lodsejeres ønsker om 
kapitalhjorte og arealbegrænsning 

• Bliv ved med at udvikle jer. 

• At udlove 1 stk. kikkert til så mange 
medlemmer, det er for ringe. 

• Godt at i fører god, solid og korrekt retorik. 
Der er intet værre end at se folk på 
facebook der staver forkert og ikke sætter 
et eneste komma eller punktum.  
Med god kommunikation kommer man 
længst, det andet kan man ikke tage seriøst 
når sure gamle mænd på facebook skriver 
og staver som en 10-årig. 

• Tak for kamp 

• Jeg synes systemet med fastlæggelse af 
lokale jagttider på krondyr og dådyr 
fungerer dårligt. 
Det er formentlig ok med lokale jagttider 
på de 2 dyrearter, men hvilke jagttider, der 
anbefales afhænger meget af holdningen 
hos de lokale personer, der foreslår 
jagttiderne.  
 
Bor i Ikast-Brande Kommune, hvor der er 
kort jagttid på dådyr. I nabokommunerne 
er der væsentlig længere jagttid uden at 
der bevisligt er en tættere bestand af 
dådyr, 
 
Synes det overordnet set bør være 
Danmarks Jægerforbund, der foreslår de 
lokale jagttider, udfra faktuelt kendskab til 
hvad der er accebtabelt jagttryk i de 
pågældende områder. 

• Tilstedeværelse på sociale medier er 
vigtigt. Især for at holde de negative 
kommaterer i ave, de fylder for meget. Og 
de er tit uberettigede. 

• Tag jer sammen, tænk ikke kun på de store 
drenge med penge. 
Den lille mand skal vel ikke kun skyde 
rotter og mårhund 

• Nej, min mening er at I gør et godt 
arbejde. 

• Der bør arbejdes med lettere at forny og 
udstedelse af våbentilladelser, online 
selvbetjening, når man en gang er godkendt 
til jagttegn og våbentilladelse, bør det 
være muligt at selv udfylde formular der 
godkender og tilsender tilladelser 
elektronisk til udskrivelse eller på telefon. 

• Vi bør som forbund være bedre til at være 
mere synlige og tydelige i vores 
kommunikation. 
Jeg ved godt, at der foregår arbejde bag 
kulisserne, som ikke skal falde i de forkerte 
hænder, men når beslutningerne er taget 
og nedfældet på papir, så kunne historien, 
for hvordan udfaldet er blevet som det er, 
være god at fortælle.  
Det ville måske gøre, at der ikke blev lavet 
så mange usande historier, og der ville 
måske blive større forståelse for, hvorfor 
processen har været som den har været. 

• I må gerne arbejde på en udsætning af 
bukkejagten. Vi har en helt skæv fordeling 
af han og hundyr. Arbejdet også gerne hen 
imod tidligere duejagt, denne skønne jagt 
er jo næsten udfaset. 

• Fortsæt med det gode arbejde 

• DJ skal være mere handlingsorienteret. 
Ulvesagen viste at organisationen var 
langsom og træg i sine 
beslutningsprocesser. Langsommeligheden 
bevirkede at DJ ikke tydeligt og rettidigt 
lagde markant afstand til forbrydelsen. 

• Godt vi jægere har en forening som taler 
vores sag. 

• Gør JF mere demokratisk og mindre 
pamperagtigt. Nedlæg de unødvendige 
jægerråd og lave direkte valgt af 
kredsmedlemmer og formand. 

• Ingen forslag 

• relevandt forbund 

• DJ virker på mig som en kolos på lerfødder. 
Sådan lidt kommunalt agtig.  
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Medlemsbladet trænger til en kraftig 
opstramning, se på jagt vildt og våben, de 
laver et fint blad.  
En mere synlig / gennemskuelig 
organisation. 

• Hold god kontakt til andre grønne 
organisationer (de er ikke idioter, fordi de 
har en anden mening) 
Hold sammen på Jægerforbundet (kun 
plads til een organisation) 

• Har haft stor glæde af mit mangeårige 
jagttegn. 

• Forsæt i samme stil :-) 

• Medlemsrabatter: 
Det er mig ubegribeligt, at vi så en stor 
organisation, ikke kan tilbyde mange flere 
rabatter. Find en udbyder af jagtrelaterede 
produkter, som VIL det her, og det vil 
skabe røre i andedammen i branchen, til 
gavn for os jægere. Det kan også snildt 
være andre produkter, så som aftale med 
en bilværkstedkæde eller ................... 

• Vi er Jæger hele året , ikke kun i høsten. 

• Kom nu ind i kampen og få lavet det 
direkte valg, formand, hovedbestyrelse. 
Hvordan kan fredning af 9 fuglearter være 
en succes i en forhandling? Det kan kun 
være tilfældet hvis kravet var at Frede 20 
arter. 

• Føler at jægerforbundet står lidt på 
sidelinjen når jagttider, fredning af arter 
og begrænsninger  på jagt generelt  bliver 
vedtaget. For stor fokus på "nyjæger" , 
glemmer lidt det store flertal af "gamle" 
jægere med mindre arealer. 

• Har seriøst overvejet at melde mig ud, der 
er gået for meget "Jylland" i DJ. Jeg bor i 
Nordsjælland og alle vi der bor her, er ikke 
andet "sponsorer" for interesserne vest for 
Storebælt. 
 
Ledelsen i DJ er ikke dygtige nok til at 
ivaretage jægernes interesser i forhold til 
alle de interesser, foreninger, politikere, 
medier osv. der ønske at begrænse eller 
ligefrem forbyde jagt. 

• DJ er for usynlige i samfundsdebatten. 
 
Organisationen er også i reel fare for at 
blive et pamper-styre (nogen vil påstå vi 
allerede er der) hvor organisationen er en 
organisme i sig selv, hvor de menige 
medlemmer blot er dem der betaler for 

gildet, mens inderkredsen sidder i et 
elfenbenstårn og slås indbyrdes om, hvem 
der har mest magt og kan blive inviteret 
med på de bedste jagter. Budskabet er: 
Øjnene på bolden; Pleje af naturens, 
jagtens og jægernes interesser. 

• Fortsæt det gode arbejde. 

• Få nu styr på tingene så man er fri for at 
høre al den brok 
 
Tag tingene til efterretning og kom videre. 

• Gode kammerater og jagtens gudinde Diana 
! (<; 

• Få nu indført nogle jagttider på det vildt 
der er rigeligt af fx. måger, bramgæs mfl. 

• Ja i skal til og gøre noget mere for den frie 
jagt her i Danmark i stedet for hele tiden 
og lave om på jagttiderne/lokalfredning. 
 
samt jeg syntes det helt forkert den måde 
jagttiderne bliver sammensat på. (bor i et 
område med rigtig meget kronvildt men her 
har vi sprossefredring samt nedsat jagttid 
selv om vi sagtens skulle kunne bære en 
jagttid uden begge dele) 

• Jeg er nok lidt gammels dags, men jeg er 
yderst tilfreds med det der er, og jeg 
bruger at det jeg skal bruge. 
Der er kun ros fra mig. 

• Jeg er vild glad formedlemskabet fortsæt 
bare som hidtil 

• Er stort set ok.  
Prøv at se mere på den lille mand, ikke 
bare dem med pengepungen i orden. 

• Håber DJ snart lukker og slukker 

• se at komme ned på jorden . 

• I gør et stort arbejde og håber at fortsat vil 
kæmpe for en god og bæredygtig jagt i 
Danmark 

• i skal tage den kritik der køre på de sociale 
medier alvorlig og lytte mere til hvad der 
sker der. DJ virker meget højrøvet og kun 
interesseret i de store og rige. 

• Tak for jeres store arbejde. Ingenting er 
ment som kritik, blot mine synspunkter på 
hvor vi kunne blive endnu skarpere. Jeg er 
glad for den behandling jeg altid får i vores 
organisation, både af administration og 
tillidsfolk. 

• Kæmp imod arialbegrensning 
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• Flere test i bladet jæger. Hvis jeg vil høre 
historier kan jeg spørge de andre i 
foreningen. 

• DJ er ok 

• Synes der er et "hul" i kommandovejen fra 
mig som medlem mht at gøre sin mening 
gældende.. det er uklart og virker ret 
lukket hvad der foregår på foreningsniveau 
/kredsniv. og opad. Hos DJ kan vi altid 
spørge og få svar, men nedad i 
kommandovejen der kommer ikke meget 
info til medlemmerne... 

• At kæmpe for den lille jægers rettigheder, 
bibeholde vores jagttider 

• jeg syntes der er for mange lokale 
jagtforeninger, 
det frivillige arbejde er spilt pga. at mange 
ikke vil deltage i  andre foreningers 
arrangementer.(hund, hagl, riffel, foredrag 
osv.) 

• Vi har en god forening...selvom der er 
meget uro. 

• Kan se på face book at der er en del der er 
utilfredse med DJ  
Så god arbejdslyst  

• Nej 

• åben jagtens hus op for offentligheden. 
ladjer inspirere af det svenske 
jægerforbund, som er meget åben og står 
skarpt i deres holdninger. det er ikke 
tydeligt nok hvad Dj mener om det 
forskellige 

• Det kan blive meget bedre. Frivilligt 
arbejde i udvalg og kreativitet kvæles. 
Men, helt sikkert også fint samarbejde. 

• Super  at i prøver at komme nærmere til 
jeres Medlemmer 
Det mener jeg ALTID har været et STOR 
mangel i Jægerforbundet i de snart 40 år 
jeg har været medlem 

• jeg ønsker DJ arbejder for, at råvildt kun 
må skydes med riffel. der bliver skudt alt 
for mange bukke lam med hagl på 
efterårets klapjagter, og der findes mange 
anskudte råvildt med hagl i kroppen. der 
bliver også skudt for mange bukke med 
riffel i bukkejagten. arealer der udlejes til 
jagt bør være på min 50 ha så vildt kan 
selekteres/ reguleres og ikke kun afskydes 
til fryseren. 

• Både Ja og nej.Jeg syntes det er erveligt at 
der er meget kritik af DJ fra personer der 

ikke bidrager med noget men forsøger at 
skabe splid. 

• Fortsæt det gode arbejde 

• Knæk & Bræk til Alle  

• Når nu harerjagten er rykket væk fra 
oktober. Kan I så ikke arbejde for andejagt 
i januar - så kan nov, dec, jan blive de tre 
hovedmåneder for selskabsjagt.  
Så også gerne at man ikke må jagte råer og 
lam i hele oktober. 

• Lad os vinde den almindelige danskers 
interesse for vores eksistens og styrk vores 
mandat i bl.a. vildtforvaltningsrådet. Vi bør 
være italesætte os selv som den største 
bidragsyder til naturen, frem for DN, DOF, 
osv. 

• relevant og godt 

• Jeg synes det er en skam DJ bukker sig 
forover og trækker bukserne ned hver gang 
en grøn organisations orøver på noget. Det 
eneste DJ arbejder for er egen vinding og 
godser, der er ingen opbakning til den 
menige og frie jagt... Derfor jgg håber DJ 
snart er fortid.. 

• Fortsæt det gode arbejde ! 

• DJ mangler at følge med tiden og 
acceptere, at mange relationer ikke mere 
sker i den lokale forening, men på tværs på 
de sociale medie.  
 
DJ fokusere alt for meget på jagten i 
Danmark, så kan være svært at blive en del 
af. DJ mangler at fokusere meget mere på 
jagterne i vores vores nabolande (does and 
don'ts). 
 
DJ virker stadigvæk meget topstyret og og 
meget lukket. Jeg aner ikke, hvad min 
kreds eller DJ HB laver. Hvorfor ligger 
referater ikke fremme på DJ medlemsnet. 
 
Etableringen af jagtens hus er et godt 
holdepunkt, men virker også som en dyr 
bekendtskab med alt for mange 
medarbejdere. Som medlem kan jeg ikke 
se, hvad alle de ansatte laver for mine 
kontingent penge. Revitalisere ORG i DJ, så 
der kun er ansat medarbejdere lige nok til 
at løse kerneydelserne.  
 
Mit klare budskab er, at komme være fra 
topstyringen, gør det mere tydeligt, havd 
DJ laver for mig, accepter at medlemskab 
og aktiviteter ikke nødvendigvis sker den 
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lokale forening, lad DJ få en meget mere 
grøn kommunikationsprofil og reducerer 
kontingentet eller find andre 
medlemsformer, som tilgodeser alle. 
Hvorfor skal vi alle betale det samme for 
det samme, når vi ikke efterspørge det 
samme? 

• Kom tilbage og støt den almindelig jægere 
og have mod til at gøre op med den "tal-
fiksering", "fodring" etc der gennem de 
sociale medier er blevet et bærende 
"jagthåndværk".  
Dansk jagt skal i sin sjæl tilbage til fortiden 
ellers dør den 

• Der mangler demokrati og gennemsigtighed 
i DJ. Hovedforbundet er for arrogante - der 
magler ordentlig modtagelse af nye 
medlemmer og tillidsfolk. 

• Måske I skulle forsøge at favne lidt mindre 
bredt mht. aktiviteter som de lokale 
foreninger lige så godt kunne stå for - og så 
anvende de midler I har til at tiltrække og 
fastholde individer med større politisk tæft 
end de nuværende. Pt. har danske jægere 
mere brug for rå lobbyisme, både på 
vildtforvaltnings- og våbenområdet, ikke 
kurser i vildtilberedning og 
jagthornsblæsning. 

• Der skal arbejdes for, at medlemmer får 
større forståelse for fastsætning af jagtider 
og det hårde politiske arbejde der følger 
med. 
Jeg kan mærke at tilslutningen mellem 
jægere er vigende, grundet frustation over 
mindre/inddraget jagttid. Der er 
simpelthen en følelse af, at der ikke 
arbejdes nok med den samfundsmæssige 
forståelse. 
Andre interesse organisationer løber fra 
jægerne og det virker negativt for den 
fremtidige jagt. 

• Mere af den her slags - det er en af de få 
måder at nu ud til medlemmerne på. 

• Det er vigtigt at alle medlemmer bliver 
hørt når der er formands valg og andre 
vigtige beslutninger 

• Jeg har opsagt mit medlemskab fra 31/12 
da jeg ikke kan se hvad mine penge går til 
udover diæter og kørselsgodtgørelse 

• Husk den alm. jæger der ikke har store 
landbesidelser eller stor formue 

• Som strandjæger er det sørgeligt at se 
hvordan jagten på vandet bliver 

indskrænket mere og mere.  
 
Der må kunne sættes flere midler ind for at 
bevare den. 

• Bibehold seriøsiten og det proff niveau 

• Er glad for at være medlem D.J 

• Jvf. mit indlæg i jæger august 2020. 
Ændrer regler for afstandskrav for 
hockstands. Ændre jagttider på Råbuk. 
Ensartede regler for kron- og dådyr!!!!! 

• I gør det godt i Danmarks Jægerforbund, 
jeg er meget glad for at være medlem og 
har været det i rigtig mange år. 

• Formanden har til tider udtrykt sig 
belærende overfor landbruget i forhold til 
hvordan de driver deres landbrug, det er 
helt utilstedeligt, da han samtidig ønsker at 
leje deres jagt. Er han utilfreds bør han 
undlade at leje deres jagt. 
Det er meget misvisende at skrive at det 
tager 10 min at svare på denne 
undersøgelse, der er skrevet mod 
bedrevidende. 

• Jeg har meget svært ved at forstå, at DJ 
kan have en mand som Steen Larsen 
(formand for Hundeaktivitetsudvalget) til at 
bestride en tillidspost i DJ. 
Steen svindler og bedrager alt hvad han 
overhovedet kan komme til!! 

• Tak for den indsat i laver. 

• dj er efter min mening en god og relevant 
interesse organisation/jagtforening 

• Tak for det gode arbejde der bliver gjort  

• Flere lerduebaner omkring Karise ;) 
 
Ses på grillen 

• Vi skal kæmpe for vores rettigheder - vi 
skal stå sammen - opføre os anstændig - 
tænke på den lille jæger - samarbejde, 
samarbejde 

• Rigtig mange jægere tager på jagt i 
udlandet efter rådyr og hjorte, det undrer 
mig at jægerforbundet ikke kan arrangere 
konkurrencedygtige riffeljagter i Danmark. 
Danske jagttegnsløsere, erlægger trods alt 
et ikke uvæsentligt beløb , som burde 
understøtte at man kunne gå på riffeljagt 
på statens arealer, på markedsmæssige 
vilkår 

• Claus du gør det godt. Håber du bliver på 
posten i mange år endnu. 
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• Lokal foreningerne er i modstand til 
hinanden og virker som en forældet 
konstruktion. Der er en negativ 
omgangstone foreningerne imellem. 
Synligheden ud til medlemmer og 
medlemsinddragelsen i DJ er meget lav. 

• Synes i store træk at i gør det godt. Dog er 
foreningsstrukturen en smule outdated. 
(Læs: der er for få, der bestemmer for 
meget) 

• Jeg er spændt på hvad vores nye direktør 
kommer op med. Da hun kommer fra DGI 

• Få nedbragt afstanden mellem DJ og 
lokalforeningerne. 

• Hjortelaug: Jeg synes der generelt i jagt 
kredser er mange spørgsmål om lokaler 
jagttider på dådyr og kronvildt. En 
beskrivelse af reglerne i jagtbladet kunne 
være aktuelt. Hvem bestemmer jagttiderne 
og på hvilket grundlag udstedes de lokaler 
jagttider efter. 

• Nej 

• Øg indsatsen for indflydelse på afgørelse 
om hvilke vildtarter der kan fastsættes 
jagttid på. F.eks. råger m.fl. 

• At vi alle kan skydem di støre hjorter sådet 
ikke kun er di store Godser 

• En fredning  af råvildt i okt måned , da lam 
er for små og der er meget jagt tid på 
bukken ! 

• I må gerne fokusere mere på strand- og 
havjægernes vilkår for at drive jagt. Ellers 
er jeg fint tilfreds med jeres politiske 
arbejde under vilkårene. 

• Hvor meget politisk gennemslagskraft og 
indflydelse er der reelt ? 
Hvorfor er der ikke mere åbenhed omkring 
jagt på offentlige arealer fx Stevnstrup 
Enge. 

• I gør det meget godt :-) 

• Et godt mdlemsblad   og Hedehusende fløng 
jagtforening 
Gør et kæmpe arbejde for flugtskytterne i 
foreningen 
 
De afholder flere klubaftner (normalt)  med 
stor opbakning 
(men corona) !!!!! 

• I er desværre et forbund,der mister mere 
og mere tillid fra jeres medlemmer,og i de 
kredse jeg kommer,er der stor utilfredshed 

med jeres gøren og ageren,og særdeleshed 
i vildtforvaltningsrådet,som blandt mange 
jægere,bliver kaldt vildtafviklingsrådet 

• Jeg vil rigtig gerne begynde på jagt og har 
derfor taget et jagttegn. Jeg er aldrig 
kommet rigtig i gang, fordi jeg ikke 
kommer af en familie med jagttraditioner. 
Jeg oplever, at der er en rigtig høj barriere 
for at komme ind i miljøet. 

• Jeg er også med i nogen fb-grupper, hvor 
nogle er meget fjendtlige overfor Danmarks 
Jægerforbund og jeg prøver at komme med 
positive, demokratiske og åbne forslag. Men 
de er meget refraktære/upåvirkelige. Jeg 
fortsætter med at følge dem, da jeg finder 
at de saver i den gren de selv og vi andre 
sidder på. Men det er nok nødvendigt at 
vide, hvad der foregår i små lukkede 
kredse. 

• Fortsæt det gode arbejde. 

• Vi har nu fået genvalgt formanden. Mener 
der trænger til en fornyelse i forbundet, så 
vi kommer ud i en bredere del af 
samfundet via medie tilgang. Der er for 
meget af Danmarks Naturfredning og andre 
organisationer, der i medlemstal er langt 
mindre end DJ. 

• Keep up the good work!  
Tak! 
Skab bedre muligheder for nye jægere til at 
gennemskue DJ strukture - kredse - 
jægerråd osv. så yngre jægere også bliver 
hørt og inkluderet.  
Gør det nemmere at formidle positive 
erfaringer best cases imellem 
jagtforeninger og kredse fra hele landet.  
Skab standarder / kladder for lokale 
aktiviteter.  
Lav flere lokale nyheder og initiativer. Jeg 
føler mig fx fuldstændig uinteresseret i at 
læse om jagtforeninger og kredse i Jylland 
(bor i Nordsjælland) Men når der er 
relevans fra mit lokalområde kan jeg ikke 
få nok. 

• Mere demokrati og mere synlighed på 
debatten om beskyttelse af arter og natur. 

• Jeg glæder mig over jeres engagement 

• ja nu må det være tiden i begynder at 
kæmpe den lille mand sag nu har gosegerne 
fået nok 

• Indfør direkte formandvalg! 

• DJ med Claus Lind lytter overhovedet ikke 
til menige medlemmer på jorden. Han og 
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foreningen er alt for topstyret og 
overhovedet ikke biologisk funderet. Det 
virker både inkompetent og ubegavet - 
desværre! 

• DJ er for topstyret og når ikke ud til menige 
medlemmer, evt. ved udskiftning af 
ledelsen! 

• Ingen 

• Jeg synes ikke skal have mere fat i jeres 
medlemmer, for så som jeg ser det er DJ på 
vej til at blive udfaset på grund af 
utilfredse medlemmer..  
 
Hvis vi skal stå stærkere skal i have flere 
med ombord, i skal bruge jeres tid på det 
jeres medlemmer ønsker og på det der får 
os jægere med i debatten 

• Nej men et billigere kontingent ville være 
passende. 

• Gode relevante oplysninger/analyser om 
våben, amunition og udstyr der også kan 
købes af "middelklassen" 

• Vores lokale jægerråd som bindeled mellem 
jagtforeningen og kommunen fungerer ikke.  
Det bør der arbejdes noget mere på.  
Vores kommunale jægerrådskontakt, sidder 
ikke i en funktion i kommunen der er 
relevant for de ydelser vi gerne vil tilbyde 
kommunen - f.eks regulering. 

• I gør det godt. 

• Tak for det store arbejde i laver så vi andre 
kan få lov at udøve jagt 

• Bevar jagten for alle jægere i dk og ikke 
kun tilgode se de velhavende og godsejerne 
men husk også den lille mand men der er 
nok svært med en top der helst tilgodeser 
de fine jægere og ikke den lille mand 

• Der burde være pensionist-kontingent. 

• Fortsæt det gode arbejde! Knæk og Bræk :-
) 

• Nej. Jeg er godt tilfreds. 

• Omkring formandsvalget,  synes jeg det er 
for dårligt,  at man som medlem ikke kan 
stemme.  ( min " stemme" ville nu stadig 
have været på clc)  
 
 
Vildtforvaldtningsrådet,  kan der ikke laves 
om på , den måde som vores jægerforbund 
er repræsenteret på .  Jeg tænker at dele 
forbundet op i  

- markvildt 
- trækvildt 
- klovbærende vildt 
Så der sidder 3 " foreninger" med til bords i 
vildtforvaldtningsrådet, det kunne jo gøre 
lidt for skævvridningen af rådet blev mere 
lige.  ( syntes der sidder mange frednings 
foreninger i rådet ) 
 
 
Og til sidst så er jeg,  som så mange andre 
jægere , bange for at man om 10 år kun 
kan komme på regulerings jagt.  
 
Det kunne være fedt , at få mere jagttid 
frem for regulering.   Eks. Man får tilladelse 
til krager i feb, marts og noget af april, 
uden at blinke med øjnene,  hvorfor er det 
ikke jagttid.  
 
Men fedt i laver sådan en undersøgelse  
 
Tak for det. 

• overvejer lige om jeg kan bidrage med 
noget, måske lidt nemmere hvis der var 
angivet nogle behov, f.eks mårhund, eller 
lignende. Er midt i en flytning. Kontakter 
hvis jeg får gode ideer 

• Nej 

• Et godt jagtblad 

• jæger kan næsten sammenlignes med wild 
und Hund 

• Vær skarpere. (Jagt er i almindelighed 
accepteret i DK). 
Ager ud fra det. 
Bøj ikke for meget af for de "stærke piger". 

• Jeg vil anbefale, at DJ melder ud, når der 
forhandles, hvad der forhandles om, og 
hvordan forhandlingerne føres og hvordan 
der argumenteres. Jeg er klar over, at det 
ikke er smart at lægge kortene på bordet, 
overfor dem man forhandler med, men i 
det omfang det er muligt. Det er for at 
forebygge de konspirationer der trives at  
for godt på sociale medier. Konspirationer 
er et KÆMPE problem i jagtverdenen. Så så 
meget åbenhed som muligt. Man kan evt. 
gøre opmærksom på, at 100% åbenhed ikke 
er mulig i alle sager. 

• mener at der i lokal foreningerne er den 
der gamle kammerat aftaler, og at man 
som nyt medlem ikke har en chance for at 
lave noget om. 

• Tak for et godt medlemskab . 
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• Jeg synes det er et godt forbund, som 
danske jægere kan være stolte af 

• En debat omkring de meningsløse store 
fasan jagter der stadig foregår rundt 
omkring på godserne. 
Skal man ikke kun skyde det man kan spise? 

• Ser frem til forsat godt samarbejde. 

• Synes i gør et godt stykke arbejde og 
dejligt at være jæger i Danmark. Men en 
ting jeg ikke forstår, os der ikke går op i 
riffel jagt, vi får mindre mindre mulighed 
for at gå på jagt. Vi mangler due jagten i 
Danmark, sørgeligt den er flyttet, for den 
jagt var for den alm. Jæger der ikke vil 
bruge /har råd til dyre jagtarealer. Tænker 
de fleste duer blir skudt i regulering? 

• Jeg kunne godt tænke mig at DJ blev mere 
gennemsigtig. Og demokratisk. Med en 
mere direkte indflydelse på hvad linje der 
skal stræbes efter politisk 

• Fint formidlingsarbejde 

• har givet udtryk for mine synspunkter 

• Jeg må jo være tilfreds, ellers havde jeg 
nok meldt mig ud for mange år siden.  
Jeg mener der bør arrangeres  nogle 
konkurrencer hvor almindelige kan vinde 
jagtoplevelser, ud over det normale.  

• Jeg håber jægerforbundet i højere grad vil 
blive en grøn organisation . Man kunne 
starte med ikke at annoncere for biler der 
kører under 18 km/l Ved blandet kørsel, 
jagtrejser med fly o.s.v. Man kunne også 
opfordre til samkørsel på jagt så der står en 
ny/gammel 4x4 i vejkanten for hver 
naturelskende jæger og en mulighed for 
som ung jæger at fra vælge jagt bladet så 
der ikke bliver leveret 2 til sammme 
adresse. Små skridt i en grøn retning 

• Den menige jæger kender ikke til hvordan 
beslutningsprocesserne fungere i DJ. Dette 
budskab skal ud. Hvordan kommer det 
bedst ud - video via FB.  
 
DJ synes gammeldags, og det image skal 
skiftes ud. Søg efter de unge i 
foreningerne.  
 
IGEN IGEN IGEN - Jægere skal hjælpe 
JÆGERE. 

• God kamp 

• DJ skal blade sig mere i politikken (DK og 
EU) for mest mulig jagt!!! 

• ja jeg håber i tager de rigtige beslutninger  

• Kæmp videre for bedre natur og fauna for 
vildtet. 

• Jeg synes Jægerforbundet gør det godt 

• Syntes det er blevet top styret , især alt 
det om hjorte jagt . 

• Hold op med at forsøg at overgå de grønne 
, dem som gratis vil bestemme over andres 
jord og ejendom. gratis.Venstre har prøvet 
, se hvordan det er gået dem. Gør op med 
begrebet fredning som en ret for Dn. En 
fredning hos Dn betyder gratis adgang , p 
pladser, fugletårne , aktivitetscenter osv. 
Altså organiserede forstyrrelser døgnet 
rundet .Prøv og find en fredning hvor der 
ikke er mere færdsel eller adgang end 
tidligere. Gå hellere til dem De kævler om 
invasive arter, hegn osv . De har selv mig 
bekendt den største dyrepark i Danmark , 
lille vildmose, med div dyr som i må være i 
resten af Danmark. Her er heller ikke fri 
adgang som, de maser for over i det åbne 
land, 
    Og til Jens venø som har så travlt med 
landbruget. Det er udelukkende de de 
danske regler som gør det sindsygt at lave 
div tiltag .Slåningen af brak og enge, samt 
tidsbestemte regler for havde nær sagt alt . 
Hvis der skal være ha .Støtte så giv den 
uden krav om tilsåning (driver selv lige 
under 50ha) .Alle arealer der ikke dyrkes i 4 
år mister MAN  retten til at dyrke hvis 
kommunen opdager det. Det er vel ikke 
svært at forstå at nogle pløjer alt .I sin tid 
skrev vi vi under på vi havde dyrknings 
pligt. 

• I gør et godt stykke arbejde. 

• Overordnet godt tilfreds 

• Find nogen der vil sidde i hovedbestyrelse 
for jagtens skyld og ikke pengene. 

• Tænker at undervisnings materiale til 
jagttegnsunderviser, kan opdateres og 
Lovstof også kan laves elektronisk. Se evt 
hvordan Sikker trafik har deres 
undervisnings materiale. Det er delt op i 
grupper hbor det læses op og der kommer 
relevante spørgsmål frem til eleverne. Der 
er med til at man for gode debatter 
løbende under undervisningen. 

• God forening 

• Jeg håber at der bliver arbejdet med 
sammenlægningen med fadb.dk, da jeg 
gerne ser meget mere buejagt i Danmark 
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• Gode spørgsmål.  
 
jeg tror at mange sjællænder har det svært 
med at DJ ikke har en eller anden form for 
domicil på Sjælland. 

• har sendt mail til jer med mine forslag 
venter på svar 

• Kæmp mere for den menige jæger og deres 
rettigheder, frem for de store godser og 
deres indtjeningsmuligheder på jagten. 
Gør processer gennemsigtige og giv saglig 
begrundelser for de forslag der stilles 
politisk. Så man ikke føler der kun føres 
politik for én slags jægere. 

• Et skib ude af kurs uden kaptajn   Men 
sådan går det når man kan købe folk for en 
middag       direkte valg er vejen frem 

• Start med at kigge nedad i stedet for opad, 
det er nedad medlemmerne er, og via dem 
kommer en positiv tilgang der ikke må 
sættes overstyr i kampe for at tilfredsstille 
de der har andre interesser end  DJ 

• Gør noget mere for os jægere som ikke har 
måsen fuld af penge. Det bliver jo mere og 
mere en rigmands aktivitet. 

• 10 min. Til svar på spørgeskema holder på 
ingen måde. 

• Tænker medlemstallet kan fastholdes / 
øges væsentligt, såfremt kontingentet 
kunne nedsættes. 
Dette kunne evt. Gøres ved at tilbyde 
fravalg af enkelte services så som for 
eksempel fravalg af:  bladet, kurser i dj 
eller lign.. 
Kender en del som gerne vil være en del af 
den lokale forening, men for hvem 
kontingentet er ret stort. 

• Nej 

• Det skal være meget mere demokratisk, 
formanden skal vælges direkte af alle 
medlemmer, alle større beslutning skal 
lægges ud til afstemning, hjort afskydning  
ol. 

• Gerne en mere skarp profil så man ikke er i 
tvivl om at det er et Jægerforbund og ikke 
kun en naturforening 

• Det vil gavne DJ meget, hvis der blev 
indført et direkte demokrati. Dvs 
afskaffelse delegerede osv. 
Der skal være direkte afstemning via nem-
id til alle valg i DJ. Det system som kører 
nu, skaffer ingen unge personer i butikken. 

Tværtimod. DJ køres som en reptil i 
Juratiden. Og som det er de fleste bekendt, 
så uddøde de bl.a. fordi de ikke kun 
omstille sig. 

• I må meget gerne arbejde for udvidede 
jagttider på de arter vi allerede har jagt 
på. Jeg tænker primært på krager, måger 
og duer, som kunne udvides til august 
og/eller februar 

• Ingen tvivl om der udføres et stort stykke 
arbejde - men som jæger føler jeg ingen 
decideret tilknytning til DJ igennem 
jagtforeningen. Min tilknytning føles 
primært igennem bladet Jæger. I skal være 
bedre til at kommunikere - min klare 
opfattelse er at de fleste ikke forstår det 
politiske spil DJ er en del af, og føler sig 
trådt over tæerne når deres sær-ønsker 
ikke opfyldes pga der er andre forhold som 
der skal tages hensyn til og som vægter 
mere 

• Godt blad og godt arbejde 

• Det er svrt at finde min lokale jagtforenings 
tilbud herunder kurser/foredrag med mere 

• Nej 

• Jeg syntes i gør det godt. Bliv ved med det  

• jeg kan bruge en tidligre start vedr 
.duejagten 

• Det køre godt mener man får noget for 
pengene 

• DJ er god forening som jeg vil støtte. 

• Se at få nogle nye folk ind i toppen og få 
startet på en frisk og få så skaffet nogle 
flere medlemmer 

• Dj. Gør et godt stykke arbejde. 

• Lad nu vær med at det hele skal gå op i 
hjorte-snak og agerhøneudsætning 
Og sørg for at vi beholder så meget af den 
fri jagt pram/havjagt som muligt 
Så hellere ofre noget på udsætnings 
området, men det er der jo penge i....... 

• Mine svar giver indtryk af at jeg er en 
yderst doven og uengageret jæger, men 
med en mand der er MEGET engegeret i 
organisationsarbejdet, hvor jeg ofte er med 
på sidelinjen, og derfor også er ret godt 
informeret, er det jo ikke lige gennem 
Jæger jeg får min informationer - så jeg er 
faktisk ret aktiv og yder en indsats på andre 
felter end dem i skemaet. 
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• Da der er mange der er meget utilfredse 
med DJ  synes jeg at i skulle begynde at 
lytte til kritikken. For jagtens skyld 

• Der bliver talt meget om medlemsflugt. Jeg 
synes vi skal være bedre til at forklare at 
det nærmere er mangel på medlemstilgang 
der er årsag til faldet. Det andet klinger 
negativt. 
Derudover er min fornemmelse at årsagen 
til at der ikke kommer så mange nye 
medlemmer er af den simple årsag at 
mange at de nye 'jægere' ikke har jagt som 
passion og hjerteblod. For langt 
størstedelen af dem er det noget 
modebetinget og de ser ingen årsag til at 
være medlem  da de ikke har nogen dybere 
interesse i jagtens sag. Skulle jagtens 
muligheder forsvinde for dem, finder det 
bare på noget andet 'smart'. 

• Syntes reg. Jagt skulle forbydes giv os alm. 
jagt  
Alt for mage for reg. Tilladelser hvor det 
ikke hører hjemme 

• Hjælp told væsnet med at gøre det letter 
for danske jæger at rejse med udstyr. Se 
hvordan. På Tullwerket.se.  
 
Hjælp jæger det mister deres jagttegn pga. 
tåblige regler i våbenloven.  
Påvirk de rigtige. Politiet og pac hsr alllltttt 
for lang behandlings tid. 

• hvorfor er jæger indpakket i plastik 

• For at få flere medlemmer,så fasthold de 
gamle. Genopret senior medlemskabet, der 
er styrke i antal. 
Jeres tvang af at alle medlemmer skal 
styres gennem jer er sørgelig og ender med 
at koste foreninger livet (mange dog via 
sammenlægninger) 
 
Tag styring på mårhundeindsatsen. Enkelt 
personer skal kæmpe og lede alle mulige 
steder for at få hjælp (til andet end 
foredrag) 
 
Indfør månedlig betaling for 
medlemskabet, så vil flere efter mine 
tanker forblive medlem 

• Savner mulighed for at melde den trygte 
udgave af Jæger fra. Jeg kan  sagtens nøjes 
med online udgaven 

• Se at komme igang med at sikre den frie 
jagt på søterritoriet inden det er for sent 

• Mener ikke vores hovedbestyrelse arbejder 
nok for jagten, der bliver ikke gået nok til 
stålet, man skal ikke være så eftergivende, 
vores jagt forsvinder efterhånden, først 
duer, nu haren hvad er det næste, så kom 
nu igang 

• Hej. Var på kursus får nogle år siden. Det 
var vetrinærekursus om vildhygiejne. Da 
spurgt vi ind til om man ikke kunne lave 
plastikkort som ( dankort) isted for en A4 
side som vi fik udleveret som bevis. Det 
fylder meget da det skal lamineres hvis vi 
står ude i regn og skal vise det frem. 

• Se så at kæmp for den lille mands jagt og 
ikke kun de rige og store jordbesidders 
interesser.  
Det er nu DJ skal rette skudden op hvis de 
skal bestå og blive styrket i denne tid. 

• Har tidligere gjort jer opmærksom på, at 
det er problematisk at nye jagttegnsløsere 
først kan booke haglskydeprøve når de er 
fyldt 16 år. Det burde være muligt at booke 
tiden når de har bestået jagtprøven - ellers 
risikerer de, at der ikke er flere ledige 
tider, hvis de eksempelvis først fylder 16 i 
oktober... 

• Afskaf topstyringen og få lavet direkte valg 
til formandsposten så det er medlemmerne 
der direkte vælger formanden og så ellers 
se at få fingeren ud og arbejd for den lille 
jæger. 

• Ja da jeg er rigtig glad for mit medlemskab 
af DJ og nyder godt af mit medlemskab af 3 
jagtforeninger her i midtjylland. Knæk og 
bræk 

• Håber der synliggøres at der kommer ro i 
dj...Jeg er formand nu for ca. 500 
medlemmer så jeg får spørgsmålene...at dj 
igen bliver respekteret i vildt 
forvaltningsrådet....så vi ikke bliver ved at 
tabe... 

• Det er yderst vigtigt hvis jagten skal 
bevares at der er ansat personer som kan 
det politiske spil. Personer som kan påvirke 
politikere og kender spille reglerne inden 
for politik da det ikke er nok at DJ har en 
ledelse som er dygtige på det jagtlige plan 
Men ikke kan begå sig i det politiske spil. 
Der mangler nogle spindoktorer som ved 
hvornår der skal smøres og hvornår der skal 
sættes hårdt ind og hvornår der skal 
forhandles. Tiden har vist at der er langt 
fra det politiske til det jagtlige spil. 
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• Tak for mange gode år 
 
Har ikke altid været enig, men jeg har ikke 
lidt. 

• Vil gerne at valget til formandens posten 
blev lagt ud direkte til medlemmerne. 
Syntes der er for mange der kender 
hinanden, og rygklapperi. 

• Synes det er mærkeligt at man skal have 
formandens samtykke til instruktør 
uddannelse, når man er medlem hvis man 
selv betaler. Det burde laves om. 

• Send års nålen automatisk til bestyrelsen 
formand hvor han kan overrække den til 
medlem 

• Venter på at blive brugt ved udvikling og 
uddannelse af DJ... 

• Gør mere forskel på medlem og ikke 
medlem 

• Når jeg tænker hvor mange der hvert år 
kan indløse jagttegn og der så mange der 
ikke medlem af DJ. 
Jeg kendskab til at mange ikke vil være 
medlem af DJ, fordi de tror at det Jæger 
bladet der koster så mange penge som er 
årsag prisen for kontingent. 
Måske DJ skulle give bedre oplysning om 
hvad pengene bruges til. 

• Der bør måske aktivt arbejdes endnu mere 
med jagtens og jægernes generelle image, 
herunder en dybere og bredere 
kommunikation ud i samfundet om 
eksempelvis følgende emner: 
 
* De generelt gode natureffekter på grund 
af jagt - herunder biotoper og arter, der 
ellers ville forsvinde, hvis der ikke var 
jagtinteresser 
* De dyreetiske fordele ved jagt (bedre 
dyrevelfærd end kommercielle dyrehold) 
* De klimamæssige fordele ved at spise 
overskudshøstet vildt fremfor kød fra 
kommercielle dyrehold. 
 
Rent jagtpolitisk og i relation til jagtens 
image, tror jeg ikke, at det gør noget godt 
at forsvare fasan-udsætninger og falkejagt 
Jeg tror, det i stigende grad kommer til at 
ramme os i nakken at fastholde disse 
områder, og det kommer til at "koste for 
meget" på andre områder ifm. politiske 
studehandel. 
 
Overordnet set, er jeg usikker på, om 
forbundet måske bruger for meget energi 

og fokus på at støtte de store godsers 
jagtøkonomiske interesser på bekostning af 
"den lille jæger", herunder de små 
jordejere og strand- og havjægerne. 

• Gruppen, der uddanner jagttegnslærere, er 
formidabel. De behandler kursister venligt 
og er kompetente. 
Det virker som om ledelsen ikke er med - 
det skyldtes meget Michael Stevns 
arrogante holdning og fortolkede DJ 
vedtægter efter eget formål. 

• Som nyere medlem, med mangel års 
erfaring med foreningesarbejde, så virker 
hele organisation som ekstrem tung og med 
meget langt fra top til bund. 

• Jeg syntes der sker for lidt inden for de 
små jæger. Det meste der bliver beslutte 
er kun til gavn for dem der har meget store 
arealer. Det er ligesom der bliver minder og 
minder for dem der ikke har flere 100 ha. 
Fortsætter det sådant er jagten nok væk 
om 10 år for dem der ikke har +100ha 

• Anstreng Jer noget mere i forhold til 
medlemmerne. 
 
Jagttid på krondyr er dårlig forvaltning. I 
en grad der er så latterligt at det gør helt 
ondt. 

• Fortsæt det gode arbejde 

• Sæt krav til de lokale jagtforeninger om ny-
optag af jægere. Der er en ufattelig 
indspisthed i min lokale jagtforening og de 
gamle jægere gør alt, for at holde tingene 
"som de altid har været.". Dette er ikke 
nyskabende, og er en af grundene til at der  
er fald i medlemstallene. Problemet er at 
da flertallet er gamle indspiste jægere, er 
det ikke muligt på demokratisk vis at få 
nyskabende ideer igennem. 

• I går kun op i krondyr jag så os andre kan jo 
være lig meget 

• Nope. 

• Tak for jeres arbejde 

• Med interesse har jeg fulgt debatten om 
struktur, og der er tilsyneladende behov for 
markante ændringer i jægerforbundet, så 
man får sig flyttet fra en semiprof 
organisation til en egentlig medlemsdrevet 
organisation. 

• Husk i er et forbund for alle jæger ( ikke 
kun de store). 
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Syntes i er total top styret og folk i DJ 
tænker mere på titler end på at hjælpe 
den lille lokale forening og jæger. 
Jeg har fra nytår valgt at forlagde DJ da jeg 
ikke længer kan se hvad i gør for mig som 
jæger, der bare gerne vil gå på jagt og 
skyde et dyr eller fugl til fryseren - ikke gå 
på jagt for at ligge fin billeder op af 
trofæer. 
Kort sagt i er blevet et forbund for snobber 
og ikke den almindelig jævne jæger 

• Det kunne være rigtig fint at starte flere 
"nyjæger foreninger" Ruskær jagtforening 
lavede en, som jeg selv havde meget glæde 
af. Her inviterede ildsjæle med på jagt hos 
dem selv, hvor der var fokus på at hjælpe 
nyjægere med at få en god oplevelse og, 
hvor der var tid til spørgsmål og svar. 

• Åbenhed og mere kamp for jagten.derefter 
er der for mange reklamer i jagtbladet. 

• Jeg synes der bør være mulighed for at 
uddybe nogle af de svar man har givet i 
løbet af spørgeskemaet. 
 
En anden ting DJ bør overveje er at lade 
medlemmerne stemme om eksempelvis 
formandsposten. Jeg tror det er en 
medvirkende årsag til den medlemsflugt 
der har været og pt. er. 

• nogle svar er påvirkede dels af coronakrisen 
og dels af, at jeg er tilflytter i nuværende 
område 

• Der skal være valg hvor alle medlemmer 
kan stemme på formand og HB 
Sker det ikke melder jeg mig ud af dj og ind 
i dls 
Ligesom mange andre jeg kender gøre! 

• Forsæt det gode arbejde. 

• God jagtsæson :)) 

• Frivillige er som regel ulønnede  Der sidder 
for mange og sutter på lappen 

• Det er ikke relevant nu, men tidligere har 
jeg følt mig alene i verden med klager over 
sikkerhedskontrollen i Engelske havne og 
DFDS. Jeg har skrevet til DJ og end ikke 
fået svar på min henvendelse. 
Det er vigtigt, at man kvitterer for 
henvendelser fra medlemmer og giver en 
forklaring negativ eller positiv på de 
spørgsmål, DJ bliver stillet. Jeg 
fornemmer, at en sag kan blive "tabt" i 
kommunikationen mellem DJ medarbejdere 
f.eks. hvis sagen skifter sagsbehandler. 

• Jeg oplever meget "fnidder" på facebook og 
at jægere er jægers væreste fjende. Det 
var stærkere hvis vi kunne finde ud af at 
stå mere sammen. 

• Jeg er schweisshundeføre og håber på at på 
kørsler af hjorte vildt vil blive honoreret 
bedre, ved feks en forhøjelse af vægtafgift 
og ikke betalt af jagttegns middeler 

• Opstart af andre jagt foreninger er på 
grund af dårlig ledelse og organisering i DJ. 
Gør det nødvendige til at bevare jagten i 
DK. 

• Topstyring  
Kammerateri 
Disse emner florerer i de almene 
jægerkredse og er yderst skadelige for 
Forbundet. Gør nu noget ved det! 

• Nej ikke 

• Håber DJ bliver bedre i fremtiden 

• Hold den faglige videnskabelige fane høj og 
stå fast på dette princip! 

• DJ Fremstår for mig, som en meget 
traditionel forening, både i struktur og i 
egen opfattelse. DJ's struktur er efter min 
mening, ikke tidssvarende de yngre 
medlemmers indstilling til hvordan en 
work/life balance, kombineret med en 
interesse ved siden af. Med udgangspunkt i 
mig selv, så er jeg 34 år gammel, jeg har 
været over 10 år i Forsvaret og er uddannet 
jurist. Jeg er til daglig samlevende med 
min kæreste og sammen har vi to børn på 
henholdsvis 1 og 3. Mit problem med 
engagement i DJ er, at dem som ellers er 
engageret typisk er 15-20 år ældre end 
mig, og ikke har forståelse for, at min 
livssitutation ikke tillader mig at bruge en 
lige så stor mængde af min fritid på 
foreningsarbejde.  
 
Min oplevelse er, at dette bliver opfattet 
som om jeg er "uengageret" da målestokken 
for involvering og engagement i DJ, måles i 
den tid der anvendes, og der ikke fokuseres 
på hvad de enkelte måtte kunne bidrage 
med. 
 
Et andet punkt jeg finder stærkt kritisabelt 
ved DJ, er måden hvorved formanden 
vælges. En formand kan blive valgt uden at 
have et flertal blandt medlemmerne i DJ. 
Dette kan efter min mening, ikke opfattes 
som andet end en demokratisk brist i 
organisationen. Jeg har fuld forståelse for 
at DJ er en stor organisation og der ville 
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skule føres en bred valgkamp af 
kandidaterne, men måden hvorved en 
formand vælges idag, finder jeg stærkt 
kritisabel. 
 
Min opfattelse af DJ er, at det er en meget 
traditionel og hierarkisk opbygget 
organisation, som ikke gør det nemt for nye 
medlemmer at engagere sig, medmindre 
det sker efter de rammer og vilkår som de 
eksisterende udvalg etc. har udstukket. DJ 
fremstår ikke som en organisation der er 
gearet til forandringer, og har erkendt, at 
de mennesker der går på jagt idag, lever et 
anderledes liv, end dem som idag sidder på 
mange tunge poster rundt omkring i DJ.  
 
Dette gør det samtidig uhyre svært for DJ 
at tiltrække nye medlemmer, da nye 
medlemmer ikke kan spejle sig i en 
organisation, hvor gns. alderen er høj, 
fremstår topstyret, og ikke er 
forandringsvillig.  
 
Jeg oplever samtidig DJ's manglende 
forandringsvillighed, som et symptom på, 
at gns. alderen blandt medlemmer og 
ledende poster i DJ, er tættere på 50 år 
end på 25 år. Verden forandrer sig, og for 
at tilpasse sig den virkelighed, fremstår DJ 
som en forening hvor man "gør som man 
plejer", og ikke anerkender, at der er sket 
en udvikling i det omkringliggende samfund 
og de mennesker der går på jagt i Danmark 
idag. 
 
Det at DJ, efter min mening, ikke er bevist 
om den virkelig organisationen befinder sig 
i, har den konsekvens, at DJ ikke formår at 
levere de politiske resultater der forventes 
af medlemmerne eller som bedst tjener 
jagten i Danmark. DJ har efter min 
opfattelse, ikke forstået de med- og 
modspillere i den politiske virkelighed de 
skal begå sig i, samtidig forstår DJ ikke at 
gøre sig gældende rent politisk, som en 
organisation af dens størrelse og relevans 
måtte berettige den til. 

• Spørgeskemaet tager måske ikke højde for 
os der kun har jagttegnet og ikke 
skydeprøven. 

• Lidt for meget konsensus mht jagttider som 
bliver mindre. 

• Jeg synes man bør gå hårdere til 
forhandlingsbordet. Det virker som om vi 
taber hver gang.  
Vi skal have mere jagt tid.  

Vi skal have elektroniske dagskikkerter 
tilladt.  
Vi skal have ansøgningssystemet til 
våbentilladelser automatiseret til en vis 
grænse.  
Vi skal ikke arealbegrænse og indskrænke 
den gængse jægers muligheder for jagt.  
Der findes heldigvis stadig andet end store 
dyre jagter. 

• Nej tak 

• Jeg synes (fortsat) at der bruges for meget 
tid på hjortejagt og jagttider for dette - 
både i medlemsblad og i det politiske 
arbejde 

• Fortsæt det i øvrigt gode arbejde. 

• Kæmp for den danske jagt! 

• Mere info til jeres underliggende, eventuelt 
alle foreninger omkring jeres bidrag, hvad 
man kan og hvorfor. 

• Jeg er rigtig godt tilfreds med DJ 

• Der er mange jægere på Fyn som ikke høres  
På Fyn står der ca 3500 stk dådyr ? 

• I skal gøre mere for landbruget uden dem 
ingen jagt 

• Jeg er generelt meget tilfreds med DJ. 
Jeg mener dog at vores skriftlige strategi, 
natursynspapiret m.fl er for uklare, 
upræcise og alt for lange for mange 
medlemmer. Det går ud over 
ejerskabsfølelser. 

• Mange tak. 

• vær mere åben, arbejd for mest mulig jagt 
for den lille mand, ellers mister i megen 
opbakning. 

• Jeg savner en gennemgang af de forskellige 
foreningers vedtægter, et kritisk øje på 
bestyrelserne og hvordan de bliver 
forvaltet. Har oplevet magtmisbrug af 
bestyrelse i en lokalforening, og DJ var ikke 
interesseret i at hjælpe eller blande sig 

• Jeg syntes det er mange ældre personer 
der sidder i de høje stillinger, som ikke vil 
dele ud og ikke er nytænkende. 

• Håber I vil kæmpe mere for den frie jagt og 
når der skal stemmes om ny formand og 
lign. så lad alle medlemmer stemme online. 

• Jeg oplever, I er politisk usynlige. 
Miljøministeren får ingen synlig modstand 
fra jer ved store beslutninger.  
Præstige byggeriet ved Kalø gør, at jeg 
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overvejer at opsige min i forvejen alt for 
dyre medlemskab. 
Jagt er tæt på natur, respekt for dyr og 
mennesker, traditioner og langt mindre 
designstole. 

• Sæt gerne mere fokus på hvad jeres 
administration kan bruges til af den alm 
jæger . Der sidder nogle fantastiske 
medarbejdere der, som kun de færreste 
medlemmer kender og bruger.  
 
Mere fokus på de resurse personer der 
arbejder frivilligt for DJ, hvad de kan og 
hvordan man kontakter dem. De færreste 
medlemmer ved de eksistere 

• Få skrabet limen af røvballerne og kom 
igang, taburetterne burde ikke være sikre, 
når man ikke får jobbet udført 

• Jeg håber at DJ vil arbejde for mere matur 
i Danmark og være aktive i øget straf for 
fauna forbrydelser og krybskytteri. 

• 5 stjerner herfra 

• Jeg vil gerne deltage nogle kursus som er 
relevant med jagt og natur 

• Jeg syntes godt om forbundet, men jeg 
mener overordnet i skal være langt mere 
fremme i skoene politisk - vi møder flere 
modstandere som på en eller flere måder 
forsøger at begrænse/stoppe jagt 

• Det skal være sådan at alle medlemmer 
skal kunne stemme direkte på den person 
som skal være formand eller side i rådet 

• En sund og god forening. 

• Super godt arbejde  

• Forsæt det gode arbejde! 

• Kom ind i kampen og lyt til dem der tegner 
organisationen (dvs betaler kontingent.....) 

• nej 

• Fortsæt det gode arbejde. 
Knæk og bræk 

• I gør det skidegodt :-) 

• Jeg synes DJ - og i Jæger skal fokusere 
mere på nyjægerne og dem, der ikke er 
jægere endnu, og der især de unge. Forklar 
begreber i artiklerne, læg videoer ud med 
fx grundlæggende våbenhåndtering eller 
hilsner på jagt og jagtetik så man får folk 
med fra starten og det ikke kommer til at 
virke som en lukket klub, man kun kan 
være med i hvis man er femte generation 

jæger og mindst er i udlandet tre gange 
årligt og kender alle udtryk i jægersproget.  
Brug tid på efterskolerne og 
ungdomsskolerne, som udbyder jagt - det 
er de fremtidige kunder, I kan få kontakt 
med. Vi er ikke et større land end man godt 
kan skrive om de lokale jagttegnslærere 
som underviser om aftenen og skal 
konkurrere om de unges opmærksomhed 
eller efterskolerne, hvor man får lov at 
dyrke sin interesse.  
Mere samarbejde med jagthundeklubberne, 
så man har mere kraft til at arrangere 
noget fælles. I Ruhårsklubben har vi 
"Quinde, træn din ruhår" og det er virkelig 
godt. Lav seminarer eller træninger hvor vi 
kan møde hinanden på tværs og lære af 
hinanden fx om hundearbejdet eller 
haglskydning eller biotopplaner/naturpleje 
(sammen med fx Skovdyrkerforeningen 
eller planteskoler) eller vildtudsætning 
(sammen med dyrlæger og 
vildtopdrættere)  
Pust liv i samtlige lokale jagtforeninger - 
kontakt dem alle og hør hvad de har gang i 
og om der er brug for hjælp til noget? Er de 
alle aktive? Hvis ikke, hvad kunne man så 
gøre for at der kom gang i dem igen? 

• Jeg er stærkt utilfreds med de gentagne 
indskrænkninger, der sker i mulighederne 
for at gå på jagt (primært i arter der 
fjernes jagt på). Det har altid været en stor 
motivation for mig, at man kunne være 
heldig at skyde en havlit osv.   
 
Efter min opfattelse er der historisk stor 
opbakning til jagten i befolkningen, og 
alligevel mister vi jagtobjekter. Gad vide 
hvad der sker den dag, hvor 
folkestemningen vender. 
 
Jeg er ikke i tvivl om, at jægerforbundet 
ærgrer sig, og at der sikkert er 
undskyldninger nok. Det ændrer dog ikke 
på min opfattelse af, at det er for dårligt. 
Selvom jeg dyrker gåsejagten, er jeg 
faktisk ligeglad med en måneds jagttid 
ekstra, da jagttiden i forvejen er lang. Jeg 
er primært træt af at miste jagtbare arter. 
 
Endelig er jeg træt af at skulle ansøge hele 
tiden for at have mulighed for at skyde en 
skarv, bramgås osv., når man alligevel får 
tilladelsen per automatik. Kan vi ikke få en 
jagttid, så bureukratiet ophører og man kan 
udnytte chancen når den kommer. For os 
der dyrker meget og varieret jagt, er det 
for omstændigt at skulle søge hele tiden for 
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at have mulighed for at skyde en art, som 
man måske slet ikke kommer på jagt efter i 
den periode. 

• Ja mere jagt til danskerne. 

• Det er de samme mennesker som sidder i 
bestyrelsen. 
Der trænger til at komme nye 
mennesker/blod ind 

• Forsæt udviklingen. 

• Det eneste jeg synes der er synd, er at man 
i DK ikke kan gå på buejagt med en 
armbryst, da den er langt mindre farlig end 
et skydevåben i min holdning.. men er såå 
meget mindre forstyrrende for 
omgivelserne når man sidder i på jagten. og 
så også magasin begrænsningen. men det 
er mindre vigtigt på jagt i dk. 

• I gør for ledt for medlemmerne og for at 
beholde de jagttider der var tidliger 

• Jeg er udelukkende medlem pga jeg elsker 
at være med på reguleringer og fordi jeg 
mener vi som jægere skal stå sammen. 

• Lad os skyde skarv og sæler 

• Tak for indsatsen. I/vi er en vigtig grøn 
organisation og der kan ikke komme fokus 
nok på den pressede danske natur! 

• Hold den politiske fane højt! 

• mangler kurser som afholdes i Nordsjælland 

• Knæk og BRÆK 

• Denne undersøgelse er, muligvis ved et 
tilfælde, skruet sådan sammen, at det ikke 
er muligt at give feedback til DJ's største 
achilleshæl, nemlig det ledelses-eiffeltårn 
der isolerer den ledende del af DJ fra 
medlemmernes rettidige påvirkning. 
 
Undersøgelsen giver ikke mulighed for at 
sondre imellem DJ's dysfunktionelle 
topstruktur og de lokale mere 
velfungerende aktiviteter under/omkring 
jagtforeningerne. 
 
På samme måde giver den ikke mulighed 
for at give feedback på DJ's ressource-spild 
indenfor konkurrenceskydnings 
disciplinerne, hvor DJ i virkeligheden burde 
støtte de andre organisationer i stedet for 
at skabe sit eget parallel-univers og 
konkurrere. 
De facto gør DJ præcis det, som de ellers 
klandrer dansk strandjagt m.fl. for, nemlig 
at skabe splid og splittelse i en udfordret 

gruppe, is tedet for at styrke og motivere 
sammenholdet. 
 
Denne undersøgelse lugter langt væk af at 
være formet, så den kun kan ende ud i 
positiv feedback 

• nej 

• Kæmp for mere natur 

• Hvis man har et sygt træ hvor stammen er 
stærk og rank, så topbeskærer man og 
lægger håbet i de nye skud... 

• Man bør arbejde for mere jagt til 
almindelige mennesker ikke kun dem der 
har penge nok. Ud med pamperiet. 

• Kæmp nu for os små jæger i stede for kun 
de store.  
 
Få nu jagt tid i stede for regulering det er 
så bøvlet 

• Bekæmp yderligere initiativer til at afvikle 
naturen til et MTB - og outdoor helvede, 
som skader og stresser dyrelivet!! 
Overordnet gør I et godt arbejde  

• Jeg synes jagten på foreningens areal skulle 
forbeholdes nyjægere, for at de kan 
komme igang. Det er en uskik at 
bestyrelsesmedlemmer og lignenede går på 
jagt på foreningens arealer, det er 
forhåbentlig ikke årsagen til, at de er 
medlem af bestyrelsen. 

• Der sidder for mange konger i den lokale 
jagtforening 

• Alt for topstyret, og arbejder  ikke nok med 
i hvad de almindelige medlemmer ønsker. 
De skal lytte mere til os almindeligt 
medlemmer, og blive bedere til at 
arbejde/lytte hvad i kan gøre for os med 
små jagtområder 

• nej 

• Jeg synes man taber gruppen, der, som jeg, 
ikke får taget haglskydeprøven eller 
riffelprøve lige efter bestået jagtprøve. 
Med bestået jagtprøve bliver man inviteret 
med til en masse arrangementer og får 
mulighed for at blive bedre til og klogere 
på jagt. Men man kan ikke altid deltage, 
hvis man som jeg ikke får taget haglprøven 
direkte herefter. Derimod synes jeg, at jeg 
føler mig ‘tabt’ nu, hvor jeg har taget 
haglprøven. Jeg er ikke længere nyjæger, 
men har heller ikke nogen erfaring, så hvor 
skal jeg starte.  
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Jeg synes tilbuddene, som man får et år 
efter bestået jagtprøve med fordel kunne 
gælde fra bestået hagl- eller riffelprøve. 
Det ville give mulighed for netop at deltage 
i jagt og derigennem blive bedre og 
klogere. 

• Jeg undrer mig over at der er så mange 
jægere, der er ligeglade med kødet, når de 
har skudt et dyr. Jagtarrangører blir tit 
overrasket og ved ikke lige hvad de skal 
svare når jeg siger at jeg gerne vil have de 
dyr, jeg skyder, med hjem. Det er de ikke 
vant til og synes måske ligefrem det er 
besværligt. Det syn og den kultur bidrager 
ikke til jægeres omdømme, tror jeg. Måske 
noget for DJ at forsøge at ændre noget 
mere på (I gør jo allerede en del) 

• Ærligt så følger jeg ikke så meget med i det 
politiske arbejde. Men jeg oplever at de 
andre grønne organisationer får mere og 
mere magt.  Dj, må godt stille sig på 
bagbenene og sige fra. Og forsvare vores 
jagt bedre. Et eksempel her er. De nye 
jagtregler vedr. Dåvildt her i det 
Sønderjyske.  Kom nu i gang kæmp for 
jægerne.  En anden ting er at vi skal blive 
bedre til at offentlig gøre hvor meget vi 
jægere bidrager med vildtplejen. Og 
hvordan det måske havde set ud i Danmark 
uden jægernes indsats. 

• Nej. 

• Jeg så gerne organisationen blev mere 
demokratisk. 

• :-) 

• Vi er +200.000. Brug det hårdere og mere 
aktivt til at lægge maksimalt press ifht. 
politisk arbejde til at nedsætte 
behandlingstider af våben- og 
importtilladelse samt tilladelser relateret 
til genladning. 
Det samme gælder for at sørge for at større 
kalibre samt halvautomater ikke forbyder. 
Arbejd for at digitalisere alt med 
ansøgninger og tilladelser 
Takker! 

• Jeg bakker op om een samlet organisation 
der varetager det overordnede på 
landsplan, samt lokalt. 
 
Understreger samtidig vigtigheden af at 
huske den lille, lokale, enkelte jæger, der 
fortsat bruger begrænsede midler men 
masser af tid med haglgevær og hund. 

• DJ’s politiske arbejde tilgodeser ikke den 
almindelig jæger. Det eneste DJ har for øje 
er statskove og godsernes gunstighed. Det 
eneste jagt DJ reelt har interesse for er 
jagten på krondyr hvorimod den frie jagt, 
hav- strandjagt, andejagt osv er DJ 
bedøvende ligeglad med.  
Denne jagtform har været under pres i 
mange år med den ene restriktion og 
fredning efter det andet uden DJ 
overhovedet reagerer på det.  
Men sker der noget omkring hjortejagten er 
DJ på pletten med det samme.  
Dette er grunden til at DJ mister mig som 
medlem efter indeværende medlemsår. 

• Bliv ved, det er vigtigt og opgaven ændre 
sig hele tiden  

• Man bør samarbejde/fusionere med 
relevante Lystfiskerforbund, samt i muligt 
omfang DN og DOF o.l. frem for at bekrige 
hinanden. Gør det Inn og interessant at 
være medlem, så det ikke fremstår som en 
topstyret "gammel mands" forening. 

• Jeg syntes der skal laves flere artikler hvor 
fokus ligger på de jagtlige oplevelser - og 
ikke de lister med årets største bukke 
osv.... 
Det er med til at give nye jægere et skævt 
billede af hvad bukkejagt går ud på!! 
Hvis vi ikke påvirkes til at alt jagt skal være 
trofæ-jagt, så slipper vi måske også for alt 
den ekstra lovgivning!! 
Artiklen i det nye nummer; med Skov 
Olsens plantage - godt eksempel på en 
historie hvor det ikke er 
vægt/antal/størrelse det afgører dagens 
kvalitet!! 
Følg et par ungjægere igennem deres første 
år... projektet fra lokal foreningerne - 
jagter fra lokalforeninger... 
Gravtræningsanlægene... 
Og gerne mere grej-tests!!! 

• Godt arbejde. 

• Bliv bedre politisk og ikke så meget 
topstyring efter regnskaberne burde det 
være muligt at sænke prisen på 
medlemskabet 

• Lad der blive direkte valg til topposter i DJ. 
 
ER dødtræt at de samme pampere sidder 
og kører envældig ledelse igennem 

• Nej 
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• Jeg synes DJ skal arbejde mere for den frie 
jagt i Danmark, så de unge jægere/og dem 
uden så mange midler kan gå mere på jagt! 

• Flot arbejde, især på jeres kurser. Har haft 
fornøjelsen af Jes og Nicolai Vigger flere 
gange:) 

• Interesserer mig ikke for organisationen, 
kun for at komme lidt ud i naturen og følge 
med i love, regler og vildtets udvikling etc. 
Er mere naturmenneske end jæger... kunne 
sagtens være medlem af både DOF og 
Danmarks Naturfredningsforening.. som 
mange ældre og konservative  jægere 
betragter som deres fjender... 

• Hjælp med at jagt, kunne blive til alle med 
et jagttegn. Rig som fattig, ung som gamle 

• Er yderst tilfreds med DJ og det store 
politiske arbejde der gør for de danske 
jægere. 

• For dyrt. 

• Få moderniseret vedtægterne så der er 
direkte valg til alle postet 

• En mentorordning for nye jæger kunne 
være fed! 

• Husk den alm jæger uden den store 
økonomi til jagt når der vildtforvaltes. jagt 
er for alle ikke kun penge stærke folk. 
opgaven er ikke nem men burde kunne 
løses på fornuftig vis. 

• Knæk og Bræk 

• Forsæt arbejdet, og pres på vedr. tiderne 
for våbentilladelser og våbenpas. Vi lever i 
2020. 

• Bliv ved med  arbejdet og jeg håber at få 
mere tid til at være aktiv, når børnene 
flytter hjemmefra og der kommer lidt luft i 
hverdagen 

• Meget vigtigt at vi fastholder et højt fagligt 
niveau som baggrund for alle beslutninger! 
Godt initiativ med udfasning af plastikskåle 
i haglpatroner - mere af det!  
Vigtigt med ekstern promovering af de gode 
sager, f.eks regulering af mårhunde, måger 
i byen, råger mm 
Aldrig forfalde til at føje laveste 
fællesnævner og dem der råber højst. 

• Er super glad for lokalforeningens SMS 
service når jeg skal deltage i relevante 
ting. 

• Har stor respekt for jeres arbejde, og min 
personlige holdning er, at Jægerforbundet 
er et forbund som ikke kan undværes 
hverken nu eller i fremtiden, når vi snakker 
jagt og natur i Danmark. 

• Hav en god dag og knæk og bræk! 

• Jeg er meget skuffet over at der ikke bliver 
gjort mere for at bibeholde jagten på fx 
dykænderne og frygter at det også snart vil 
gå ud over svømmeænderne fordi området 
ikke bliver prioriteret højt nok.  
Synes generelt at der ikke er nok fokus 
området omkring ande og gåsejagt. 
I min optik virker foreningen til at være 
meget gammeldags og det er på tide at 
modernisere foreningen og få fx nogle flere 
unge ildsjæle med ind i bestyrelsen for at 
følge med udviklingen.  
Den eneste grund til at jeg stadigvæk er 
medlem er fordi jeg gerne vil være medlem 
i de lokale jagt foreninger. 

• Generelt så gøre i det super godt.. 
 
I skal overveje meget at gøre betalingen 
men en valg mulighed for månedlige 
betaling .. da vi på den måde nemmere kan 
få de unge og mindre bemidlede med i 
klubben og fællesskabet... 

• Jeg kunne godt tænke mig at høre om DJ 
har jagttilbud til uerfarne jægere. Jeg har 
personligt svært ved at komme i gang med 
jagt. 

• English communication, at least some 
relevant basics and some "teammate" who 
can explain foreigners how is everything 
going. You are expecting that people have 
family or friends who are part of DJ and are 
helping, but as a alone foreigner I have no 
chance how to find leanr / find 
information. 

• Iværksæt direkte valg til samtlige poster 
øjeblikligt. 
Synlig gør DJ i natur, miljø og jagtpolitik, 
som en jæger organisation. 

• Super godt Blad 

• Jeg håber bare, at I ikke lader jer gå på af 
de brøleaber, der findes på sociale medier 
og at I fortsætter det lange seje træk.  Det 
kan måske være en hjælp af og til at skrive 
lidt om forholdene i andre lande. Det kan 
være gavnligt for perspektivet. Hold fast i 
faglighed og statistik. Konkret viden frem 
for følelser. 
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• Lær at være fleksibel og åben - følg med 
tiden - bekæmp at gamle stivnakkede 
jægere i forbund og foreninger, kvæler nye 
jægeres glæde og åbenhed, samt deres 
forsøg på arrangement og indflydelse. 
I er et forbund på cementfødder - jeres evt 
forsøg på fornyelse og forandring når 
simpelthen ikke ud der hvor den enkelte 
jæger er blevet medlem. 

• Vi skal ha lavet om på valgsystem af 
formand og så skal vi ha en klar politisk og 
mediemæssig strategi så vi og vores 
arbejde blir mer synligt. 

• Lad være med med at angribe 
landmændene. Fokuser i stedet på 
oplysning, forskning mm. 

• Fortsæt og kæmpe for vores jagt og 
fællesskab 

• Kan tak for et godt samarbejde. 

• Der må gerne være mere fokus på Nyjæger 
i jagtforeningerne. 

• Jeg tror alle kommentarer er afleveret i 
selve undersøgelsen. 

• Nej 

• Kontingentet er ALT for højt. 
Prøv at sammenligne med andre store 
interesseorgaisationer: 
Naturfredningsforeningen, DOF og FDM - 
hvorfor skal kontingentet til 
Jægerforbundet være dobbelt så højt? Der 
er noget fundamentalt forkert - for det 
leder jo ikke til en tilsvarende højere 
indflydelse. 

• Tak for en god organisation. 

• Tal ordentlig på sociale medier og 
respekter hinandens handlinger/billeder 
oplevelser 

• Jeg har i min lokaleforenning set problemer 
med at vores bestyrelse ser stort på (dog) 
interne regler, og når dette er blevet bragt 
frem for dem ser de ingen grund til at 
irettesætte dem selv hvilket virker på mig 
som et stort problem at de bryder de regler 
som de selv sætter.. 
 
Bare for at sige dette kommet et sted fra, 
hvis hovedbestyrelsen kan flakke så gør 
lokalforeningerne det også.. 
 
Dette er ikke kritik men obsavation.. 

• Den vigtigste funktion for forbundet er at 
arbejde for jægernes virke i Danmark. Det 

ser ikke ud til at nuværende ledelse evner 
dette. Hvis man sammenligner os med 
andre som f.eks. DOF er vi pinligt ringe. Set 
fra gulvet virker det som om ledelsen kun 
er interesseret i de interne magtkampe, og 
at kunne sige at de sidder i ledelsen, men 
fejler eklatant i at skabe og eksekvere på 
visioner og interesser, og i de sidste år ikke 
har lavet andet end at tabe samtlige 
interesseslag. 

• Når man ringer til dj er der super service   

• Generalt gør i det godt 

• mere jagt artikler om personer i jæger 
bladet, og mere omtanke på den på de 
enkelte jægere 

• nej 

• Hvis man vil konvertere sin privatejede 
skov til status urørt skov, så må man ikke 
udsætte vildt og man må ikke fodre vildt. 
 Jeg ville gerne lave mine skove om til 
urørt skov - til gavn for biodiversiteten, 
men ikke hvis jeg ikke må opsætte en 
fodertønde eller udsætte et par fugle - for 
evigt. 
 
DJ burde arbejde for at få den passus væk - 
jeg tror mange flere ville konvertere mange 
småskove til urørt skov til gavn for 
biodiversiteten i Danmark. 

• Nej 

• Jeg syntes jeg har prøvet x flere at 
engagere nmig i lokal jagtforening men 
enten hører jeg ikke noget ellers er det en 
MEGET MEGET lukket kreds at komme ind i 
- overvejer udmeldelse 

• hold dampen oppe 

• Det er deprimerende at se det man elsker 
mest i livet min livstil blive totalt 
forulempet fordi vi taber havjagten politisk 

• Mere sammenhold, stå stærkere 

• Drop alt med areal krav. 

• Åben øjene - lyt til medlemmerne - væk 
med magthavere og ind med demokratisk 
dialog 

• Reform af politisk ledelse og udskiftning af 
formand ! 

• Knæk & Br..k 

• Direkte valg til hovedbestyrelsen.  
Mere gennemslagskraft i flere medier. Ikke 
kun DJ egne medier, hvor kun 
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medlemmer/jægere ser det. Det rykker 
ikke nok. Være først på natur/jagt emner, 
så vi ikke altid komme på bagkant og skal 
"forsvare" os 

• I er usynlige 

• Generelt udmærket. 

• Forsæt det gode arbejde 

• Fortsæt det gode arbejde 

• Jeg betragter DJ som en god vigtig og 
nødvendig klub, hvor alle ikke altid kan 
være enige, men hvor man forsøger at 
værne om brugen af vores natur, og med 
jagt som det ypperste. 

• Jeg synes i som den stærkeste forening i dk 
skal bekæmpe den tvivl der er startet om 
jer. Kom ud med budskabet om hvad i 
foretager jer.  
Uddannelse af nyjægere i forhold til 
bæredygtig jagt skal være en del af 
jagttegsundervisning. Alt for meget Jagt 
går Op i horn og antal 

• 1. Husk de menige medlemmers interesser 
og ikke kun de rige og højtråbende. 
Alle skal kunne gå på jagt, også de nye 
jægere. Det kan blive et problem ved 
arealbegrænsning og hvis der er flere 
fuglearter der fjernes som jagtbare (hav og 
strandjagt). 
 
2. Regulering er ok, men det kan hurtigt 
ende som en måde hvorpå nogen kan bruge 
det som jagt og ikke som løsning på et 
problem. 

• Kæmp mere for den lille mand 

• Gør noget mere for regulering  af mårhund  
, flere penge til lokal forening, flere vildt 
kameraer. 
 
Arbejde for at elektronisk sigte må 
anvendes til alt jagt, 

• Sørg for at EU ikke trumfer blyforbuddet 
igennem!! 

• Den igangværende udvikling af forbundets 
organisation med ny struktur mener jeg 
mangler et korrekt fokus på hvilken kultur 
vi ønsker fremover. Ændrer vi kun på 
strukturen, vil stå med samme holdninger i 
"nye grupper" 
Jeg vil SÅ gerne bidrage til dette, da jeg 
har en faglig baggrund som I kan trække 
på. 
CLC kan kontakte mig for yderligere. 

• Jeg har længe gerne vil være skyde 
instruktør men syntes ikke jeg kan finde 
noget relevant viden til hvordan jeg 
kommer igang 

• Fortsæt det gode, arbejde i altid har gjort  

• Tak for påmindelsen om at deltage i 
undersøgelsen :) 

• Lyt til jeres medlemmer UDEN om kredsen 
og jægerråd, der er en grund til det er de 
samme holdninger i får, da det er de 
samme gamle mænd der sidder i kreds og 
jægerråd og giver jer dem. Menigt medlem 
har meget svært ved at komme til orde, da 
forstokkede bestyrelser, jægerråd og 
kredse sjældent vil lytte til nyt. 
 
Pas på med at Danmark Jægerforbund ikke 
ender som Jyllands Jægerforbund, der er 
blevet meget langt fra Sjælland, Lolland, 
Falster og øerne til Jagtens Hus 

• Kan vi forbedre jægers omdømme ved, at 
have venskabs-samarbejde med flere natur-
orginationer. De har utvivlsomt meget 
viden vi kunne bruge. 
 
Det er vigtigt, at de informationer, viden 
m.m som sendes ud, er så relevant som 
muligt. Til tider er der alt for lange indlæg 
med for lidt relevant viden eller gode 
informationer druknes pga alt for 
meget"støj" af irrelevant "snak". 
Begge ting er jeg velviden om, er svære 
opgaver. 

• Jeg syntes at det ærgerligt at DJ er ved at 
ødelægge den “almindelige” jagt. Lav DJ 
mere demokratisk nu! Mange fra toppen 
arbejder kun for egen vendings skyld.! 

• Vi skal ikke glemme de "små" jægere, som 
ikke har 1000 ha. 

• Lidt mere gennemsigtighed og direkte 
demokrati tror jeg er vejen frem. 

• God organisation. 

• hvad får vi igen for den prisregulering på 
jagttegn? 
var det 26 millioner.... 
mere tilskud til mårhund regulering? 

• lav det sådan at alle skal stemme og kan 
komme i hovedbestyrelsen 

• Ja i gør det godt 

• DJ skal gøre mere ud af at synliggøre de 
politiske resultater, der opnås. 
Så vidt jeg kan se bliver jagttider til 
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stadighed begrænset, og DJ taber hver 
gang set fra min stol.  
Man får et plaster på såret, såsom 
fremrykket brug af lysforstærkende 
sigtemidler til regulering af mårhund.  
Hvad opnår i for os jægere? 

• Fortsæt det gode arbejde 

• Jeg savner at forbundet kommunikerer 
mere. De skal sørge for, løbende, at 
fortælle hvad de arbejder på (politisk), så 
medlemmerne kan se hvad der bliver 
kæmpet for og ikke kun være vidne til de 
beslutninger som vedrører jagtområdet. 

• Lidt mere småvildt jagt med små riffel 
kaliber kunne være spændene at læse om i 
jæger 

• Man skal for alt i verden undgå at der 
opstår en ny jagtforening. Så bliver det 
bare som i gamle dage, uenighed, strid og 
kævl. 

• Jeg savner inspirations- kurser/artikler om 
træning af jagthund for os 
jagthundeinstruktør som har trænet i 
længere tid og har masser af erfaring. 

• Som svensk pensionär, skulle jag vilja ha 
samma medlemsavgift som gäller för dansk. 

• godt arbejde 

• nej. knæk og bræk :-) 

• Godt blad og god app. 

• I bevæger jer at for tæt på de grønne org 

• Pas på med at de lokale jagtforeninger ikke 
blive en samling indspiste gamle mænd, der 
ikke tør/vil give plads til andre en dem. 

• Lær af alt den ballade som der er lige nu, 
og som er grunden til at I sender dette 
spørgeskema. 
Arbejd ikke kun for de store jordbesiddere, 
det er alle os "små" jæger der gør at I 
overhovedet eksistere. Uden medlemmer 
ville I jo ikke have nogen berettigelse. 

• Kæmp for at Danmarks jægerforbund er et 
sted for alle, uanset socialt status. Kæmp 
for  fællesskab og venskab så alle bliver 
hørt, lige meget om man er gammel jæger 
eller nyjæger. Forsæt det gode arbejde 

• Med den indflydelse i har er jeg skuffet, 
der bliver fokuseret meget på kurser og 
tiltag der ikke gavner jagten / jagttiden 
Hvis det fortsætter i den retning ender i 
som en lerdueforening. 

• Mere viden, information og arrangement for 
nyjæger, yngre jægere og kvinder+mænd 

• Jeg er meget tilfredsmed, at DJ søger 
samarbejde med andre 
naturorganisationer, samt at formanden 
melder klart ud ved overtrædelse af love 
og etiske retningslinjer. 

• Synes i er engang hyklere 
som gør noget for de rige i stedet for de 
almene 

• stop den kulturradikale linje , og lad 
jægere gå på jagt, også på ulv og gris på 
lige fod 

• Knæk og bræk. 

• Jeg vil gerne læse lidt mere om hunde i 
magasinet, både træning og jagt. 

• Lavere kontingent, til ikke jægere som 
spiller jagthorn. Da jeg ikke bruger andre 
ydelser i Danmarks Jægerforbund 

• Er meget glad for at være medlem og læse 
Jæger 

• Skift toppen! Giv alle stemmeret og 
opstillingsmulighed! Minder mere om en 
topstyret virksomhed. 

• Jeg er glad :-)  
Tak for Jeres arbejde :-) 

• Forsæt med at styrke og informere de mere 
ældre generationer, og gøre mere for at 
inkludere. 

• Kig på jeres uddannelse krav til menig 
mand  

• Forstår på ingen måde at der ikke bliver 
rettet en større kritik af PAC i Horsens. Det 
er så forældet teknologi de benytter sig af 
at det burde være en oplagt vindersag for 
DJ og noget som de fleste jægere vil bakke 
op om. 

• Ærgerligt at de spændende kurser udbydes 
i Jylland. Flere kurser på Sjælland i 
lokalforeningerne ønskes. Jeg skrev på et 
tidspunkt til Jer ang. at ville deltage i et 
opbrækkerkursus på Sjælland, og fik at 
vide at I ville vende tilbage. Har efter 1 år 
stadig ikke hørt noget :( 

• Vil der stadigvæk være rabat for 
pensionister? 

• Lad være med at lade jer forstyrre af den 
interne larm . Fasthold fokus. 

• Forsett set gode arbeid. 
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• Bliver der mon afholdt duelighedsprøver og 
FM i 2021, i Jagthorn? 

• Der er dejligt at i holde fane højt - når det 
kommer til etik og moral.  
Jeg have nok forventet at DJ ville bakke op 
om ulveskydning, men nej. Og det er 
dejligt! 

• Kig til england, se og følg deres udvikling 
politisk, og jagt messing nu hvor de dropper 
bly i hagl giver det stor udvikling af bio 
ammo 

• DJ er godt for Danmark 

• Jeg synes ikke denne undersøgelse går nok 
ind i HVAD, jægerne evt. er utilfredse med.  
 
Det havde klædt jer at stille spørgsmål der 
kunne svares mere kritisk på.  
 
Denne spørge undersøgelse kan nærmest 
kun give "tilfredse" svar. 

• Ikke lige på stående fod, andet end jeg 
respekterer, at personer gør et stykke 
arbejde for jægernes og naturens og 
dyrenes bedste. 

• Fortsæt det gode arbejde  

• Alt for topstyret! 

• Ville ønske der var et specielt medlemskab 
for os der kun fører hund og går til prøver 

• Kunne godt tænke mig noget hjælp til 
nemmeres at kunne opstarte noget kun for 
kvinder, der er det hele lidt en gammeldags 
mandeverden , og man skal passe lidt på 
hvad man siger og gør 

• Når i laver en sådan undersøgelse og skriver 
man kan deltage i en undersøgelse hvor 
man skal krise sin mail ind så ville det være 
dejligt at man kunne få lov til det den blev 
ved med at skrive fejl på mail 

• I gør det godt, tak for et super godt blad 

• en af grundene til at jeg ikke læser jæger, 
er at der bliver arbejdet for lidt med 
mentaliteten hos jægere, der er ofte 
historier i i bladet hvor det er som om at 
der skal nedlægges mest mulig bytte og at 
det er det "rigtige" 
kunne klæde jer at arbejde med 
begrænsningens kunst 

• Jeg anvender jer for lidt. Jeg synes der går 
alt for mange penge til jer frem for min 
forening jeg bruger 

• DJ bør i den grad øge sin marketingindsats i 
relation til at gøre sin indflydelse 
gældende, når medierne (primært tv) 
sender reportager fra naturen. I bør virkelig 
anstrenge jer mere på lobbysiden, og lade 
os medlemmer vide at I gør det, hvis I da 
gør noget overhovedet..! Vi er mange, som 
ønsker mere transparens - på 
medlemsnettet kan DJ f.eks. oprette 
punkter med overskrifterne: "Politik", 
"Lobby i forhold til emne X og/eller Y" 
bilagt deadlines, samarbejdspartnere og 
muligheden for at vi menige kan komme 
med input... Lyt til os! 

• Fortsæt blot det gode arbejde 

• Forsat det gode arbejde 

• Rigtig god organisation for den almene 
jæger der åbner flere forskellige 
muligheder. 
Fra mig selv kan jeg erkende, man som 
nyjæger har brug for at blive taget under 
armen, derfor kunne man lave en 
facebookside for hver kreds der viser de 
forskellige kurser i sit lokale område, på 
den måde er der let adgang. Kurserne kan 
være af alle slags, lige fra havjagt, 
trækjagt, vildtforvaltning/pleje og faktisk 
bare alt hvad der hører til at være jæger, 
som vi holder så meget af og ønsker at 
beholde. 

• Få styr på jagttiderne, fx, ringdue skal 
være 1/9 

• God aften 

• Indfør demokrati og arbejd for jagten og 
ikke pampervældet. Det er til at brække 
sig over hvordan DJ opfører sig. Reducer 
endvidere 

• Fedt i er der, bliv ved med det gode 
arbejde i har gang i  :-) 

• Bed kun om respons i undersøgelser, hvis 
svarene ikke bliver tabuiseret eller fortiet. 
Vi mangler forslag til jagt for nyjægere, der 
kun har bestået riffelprøven. Det kan være 
anstandsjagt. Det behøver ikke være 
fællesjagt.  På ræv, mårhund, rålam osv. 
Det kunne også være at hjælpe landmænd 
med at bekæmpe vildtskader forvoldt af 
kronvildt.  I det hele taget etablering af et 
netværk og aktiviteter for nyjægere uden 
om Naturstyrelsen, der endnu ikke har 
etableret nogen aktiviteter for nyjægere, 
der kun har bestået riffelprøven. 
(Landbrugsorganisationer/GLS-A). 
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• Har jagttegn, men ikke aflagt skydeprøver. 
Tog jagttegn med henblik på indsigt i 
vildtforvaltning og for at støtte 
aktiviteterne omkring natur og 
vildtforvaltning. 

• Arbejder kun for at gøre gode ting for dem 
selv, og ikke den lille jæger, 

• Ikke pt, men det er et godt og informativt 
medlemsblad 

• Kæmp mere for den frie jagt. 

• Jeg synes, I gør det godt! 

• Ens jagt tid på klovdyr landet over. 

• I gør det godt  

• fortsæt det gode arbejde 

• Få dj opdateret, så menig jæger har 
mulighed for indflydelse, og ikke samme 
dårlige indflydelse som de sidste mange år. 
Vi har virkelig brug for fornyelse i Dj 

• Medlemsbladet og mails skal op i et højere 
gear det er for monotont 

• Svært at overbevise mine sønner at de skal 
bruge så mange penge på dansk jæger 
forbund, når jeg ikke kan sige hvad de få 
for pengene. 

• For dårlig til at få gennemført en fornuftig 
våben politik hvor alle våben er tilladt og 
for dårlige til at få lavet jagt på de 
offentlige arealer  
Det burde være sådan at en hver jæger i 
jagt sæsonen kan skrive sig op til nogle 
dage de vil gå på jagt på forskellige 
Offentlige arealer  
Det burde ikke være nødvendig at ha 30 
venner med dybe lommer for at komme på 
jagt i en offentlig skov øvelses område eller 
andet  
Det er noget svineri 

• Der skal indføres regler for hvor mange 
gange man kan blive valgt som formand i 
DJ, man kan blive valgt 2 gange til formand 
af DJ så er det ny person der skal ind 

• Fokuser på den alm jæger 

• Jeg synes DJ skal stramme op, og 
repræsentere samtlige jægere i DK på lige 
vilkår, og ikke kun dem med flest penge. 
Når der er valg i DJ, skal det være de 
menige medlemmers stemmer der tæller. 
Jeg mener, at der kun skal være ét forbund 
i DK, og lige nu er det lige før jeg hælder 
til, at det ikke skal være DJ, fordi der skal 

"nyt blod" til. Lige nu er det magten og 
pengene DJ servicerer, og det hører ingen 
steder hjemme. 
Jeg er hverken modstander af vildsvin, 
ulve, ræve og andre rovdyr (mårhund og 
vaskbjørn undtaget) Jeg er dyreelsker og 
jeg skyder langt fra alt hvad jeg har chance 
til. Men det er mig ubegribeligt, at det er 
penge der skal beslutte om et dyr skal 
nedskydes og holdes helt ude af DK - Her 
tænker jeg på Ulven må være her, men 
vildsvinet må ikke. Fåreavlere vs 
grisebønder. Her kunne jeg godt tænke 
mig, at se DJ kæmpe for alle vildarter. 

• Etablere flere lokale buejægerforeninger. 
Giv medlemmerne meget mere værdi 
igennem fx samarbejdsaftaler/rabataftaler. 
Giv mulighed for månedlig betaling. 
Arbejde på at ændre jægeres utrolig 
grimme tone og sprog på sociale medier og 
evt ekskludere dem fra at kunne skrive på 
jeres FB. Det er pinligt at være jæger, når 
jeg læser hvilket sprog der bruges 

• Bidrag til en god debat med god tone 

• Jeg ville virkelig gerne føle at DJ var min 
forening og der var moderne indflydelse 

• Det er vildtet der er vigtigste. 

• Har haft et indlæg omkring vildsvine jagt i 
Sverige, men blev afvist med begrundelsen 
man bragt ikke indlæg fra udlandet 

• Vælg forman ved. et medlem = en stemme 

• Se tidligere vedr. jagttider 

• Jeg hører kun dårlige historier om DJ, 
jagtider som bliver indskrænket, areal 
bestemt jagt. Nyjæger jagt som er for 
personale i jæger. Ingen hjælp da min 
lokale forening skulle bygge ny klubhus.. 

• Godt arbejde, I er gode. Tak 

• DET SER FORNUFTIG UD POLIKTERE 
STRAMMER REGLERNE OVER VISSE 
FUGLEARTER 

• Det ville klæde organisationen at valg til 
formandsposten blev gjort mere 
demokratisk end det er i dag, meget gerne 
ved direkte afstemning.  
Derudover så har vi jægere mistet jagttid 
på en række arter, hvor, som jeg læser 
det, evidensgrundlaget har været tvivlsomt 
eller at vi ikke har været tilstrækkeligt 
godt forberedt. At det er blevet en 
forhandling er, set fra min side, en fejl. 
Det må da aldrig handle om en forhandling, 
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men derimod skal jagttrykket jo sikre en 
balance, således at jagten er bæredygtig og 
vi hverken udrydder arter eller lader 
bestanden vokse uhæmmet. 

• Jeg har for nyligt meldt mig ind i DLS og 
forventer de kan flytte noget i forhold til 
jagten for den lille mand i Danmark viser 
det sig at de kan gøre en forskel og jeg kan 
komme til noget jagt igennem en lokal 
forening der, melder jeg mig straks ud af 
DJ. 

• Fortsæt 

• Fantastisk forbund  

• I skal overveje at lave nogle regler, så 
bestyrelsen bliver samme sat på en måde, 
så det er mere forskellige typer der er der. 

• Når jeg holder til i Danmark er det i 
Kolding-området. Jeg synes der er ekstremt 
lidt aktivitet i foreningerne der. Som 
tidligere skrevet burde DJ gå mere ind i 
bekæmpelsen af mink, mårhund m.m. og 
aktivt arbejde for at det bliver tilladt at 
bruge samme type fælder som i Norge og 
Sverige. Når disse fælder er godkendte der 
....hvorfor så ikke i Danmark. 

• Hej. 
 
Arbejde mere bredt for den Danske 
jægerstand, syntes DJ formand er for 
meget i lommen på visse politiker, og spc 
miljøministeren. 

• Jeg er stolt af at være medlem af 
Danmarks jægerforbund, og videre formidle 
til nye og yngre jægere 

• Tak for jeres gode indsats 

• mere synlighed i medier. være mere 
offensiv ifht debat og daglige emner hvor 
jægerne kan bidrage positivt. flere og 
bredere samarbejder med andre 
friluftsorganisationer. 

• I skal til at varetagevores interesser inden 
for våben loven i er fuldstændige ligeglade 
med at det bliver værre og værre hvert år 
der går. 
vi ser aldrig jer i medierne når der er sager 
om våben i omløb. I SKAL MARKERE hver 
gang at det ikke er danske jæger der levere 
våben til banderne, samt ved krybskytter 
skal der tages STÆRKT AFSTAND i samtlige  
medier. 
I er total usynlige i disse sager 

• Nogle spørgsmål kan jeg ikke rigtig svare på 
grundet jer nyjæger. Eksempelvis. Hvor 
mange kurser har du været på. Der må jeg 
sige ingen men vil gerne. Hvor mange gange 
har jeg været på jagt. Jeg må svare 1 -5 
gange men ville gerne mere men der er få 
udbud/tilbud. 

• Håber at I får succes med at bidrage alle 
medlemmer forståelse for vigtigheden af, 
at vi taler med en stemme politisk, og at 
medlemmerne skal stole på 
topforhandlernes indsigt i, hvad der er 
"politisk" korrekt. 
 
Med håbet om en strålende fremtid for 
jagten i DK: God arbejdslyst. 

• Tak for et fantastisk blad 

• Lad os nu få afskaffet bly i riffel 
ammunition for alle de kaliber der er et 
fint alternativ til 

• I hjælpe os kke i nok med at beholde vores 
jagt 

• Jeg synes at Jægerforbundet gør et godt og 
sobert arbejde. Man moderer indtrykket af 
den danske jæger til noget som det 
omgivende samfund kan forstå og 
acceptere. 
Der burde dog gøres noget mere for at få 
børn og unge med, gerne foredrag i skoler 
og andre steder for unge, 
naturinteresserede mennesker. 

• Jeg syntes i slikker ornitologerne bagi... i 
er simpelthen nødt til at komme ind i 
kampen.. det ender med at der slet ingen 
jagt på fugle er mere... jeg er så skuffet 

• Gør danmarks jægerforbund mere direkte 
forbundet til medlemmerne. Idag virker 
foreningerne som en gammel og tung 
mellem station der dæmper specielt de 
unges deltagelse i det politiske og 
strategiske arbejde 

• husk den lille mand 

• Medlemsbladet skal i den grad fornyes . Har 
set sådan ud de sidste mange mange år. 
Det er så kedeligt. 
 
Lav en undersøgelse af hvor mange Danske 
jægere der tar til udlandet til vore# 
fortrukne lande .  
 
Brug jagt bladet til fortælle om evt Sverige 
eller Polen Det skal ikke være en  jægere 
der laver en beretning .Dem har vi læst om 
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de sidste 30 år. 
 
Fortæl om jagten i udlandet , hvilke 
problemer står de med , hvad siger 
fremtiden. 
 
For at vi almenelige jæger skal kunne gøre 
os bedre rustet til EU er vi nød til at vide 
hvad der sker. Ellers kan vores stemmer i 
bruges til noget. 
 
Der vil i fremtiden blive lagt mere kritik på 
jægere ikke bare i Dk men i resten af EU 
 
Vi skal bruge oplysninger så vi står stærkt. 

• Der er stærkt stigende utilfredshed med 
topstyring og manglende kamp mod andre 
interessegrupper som i bund og grund er 
modstander af jagt i Danmark 

• Er meget tilfreds. 

• Ingen 

• De lokale foreninger får for lidt når de 
ligger baner til hagl prøver. DJ scorer 
kassen. 

• Arbejde for udvidelse af jagttider og 
mindre regulering.  
Lovliggørelse af nattejagt på ræv med 
natudstyr. 

• Jeg sætter pris på at vi har en organisation 
der gør det muligt at se de forskellige 
jagtmuligheder, skabe netværk og få 
relevante info om forskellige jagte. I skal 
fortsætte det gode arbejde :) 

• For meget reklame, jagtrejser og 
kommerciel jagt. 

• Send venligst et fysisk blad til mig fremover 

• At gå på Jagt er Fantastisk ...! Jeg ELSKER 
...det!  

• Jeg synes, at der er alt for stor focus på 
landjagt, hvor strand- og havjagt bliver 
noget glemt. 

• Jeg kunne godt tænke mig at bladet Jæger 
kunne komme rettidigt i Horsens området i 
stedet for 3-4 dage for sent ifølge bladets 
egne datoer. 

• Jeg er relativt nyt medlem og her ikke sat 
mig så meget ind hvad dj tilbyder endnu, 
men støtter gerne dj arbejde med politik 
og vilkår for jagt og jæger, samt sætter 
pris på relevante info i jagtbladet. Har 
tænkt mig at benytte kursus muligheder i 
fremtiden. 

• Tak til alle der gør et frivilligt arbejde for 
jægerne 

• Er glad for medlemskabet  
Bor en del af tiden i Sverige 
Nyttig information 

• hvornår og hvor og hvordan kommer jeg til 
skydeforløb og skydeprøve 

• Som nævnt tidligere, så bliver DJ meget 
distanceret for os her i den anden ende af 
landet (Kbh/Nordsjælland). Jeg er med på 
at HQ ligger i Rønde - men der bør tilbydes 
kurser i DJ-regi i vores region også. De 2x4 
timers ekstra transport + udgifter for os 
herfra for hvert kurus gør, at mange herfra 
fravælger det. Vi er mange som hellere vil 
uddannes af DJ end via en lokal grejbutik 
(fx genladning) - og så er synlighed også fra 
hovedkontoret super vigtigt for en 
organisation som DJ. 
Hop nu på Mols-linjen og kom herover - så 
vil I øge indtægterne og få en meget højere 
brand awareness. Behovet er genladning, 
skydeinstruktion (hagl + riffel) og 
jagthåndværk. 

• Ny spændende verden. Glæder mig vildt til 
at komme med på jagt, og lur mig om ikke 
det enswr med at jwg ikke vil nøjes med at 
være hundefører 

• Ja, hjælp med at finde ud hvordan jeg kan 
godt kommer i gang med jagt som "low 
budget" person. 

• Min afsluttende kommentar er således 
 
Inkluder de unge mere i jagten, jeg kan 
som nyjæger sige at hvis der ikke sker 
ændringer her. Så skifter jeg til DLS 

• mange tak. 

• Jeg ser frem til fortsat at kunne nyde godt 
af det arbejde som DJ gennem mange år 
har lavet, for at jeg kan nyde at gå på jagt. 

• Parolen lyder: "Længere frem tætter på."  
Mvh. Bruno 

• Er helt nyt medlem og jæger, men er 
meget imponeret of DJ og min lokale 
jagtforening. 
Planlægger at deltage aktivt i klubarbejde i 
fremtiden og tage kurser, så jeg måske 
også kan bidrage med noget i DJ i 
fremtiden. 

• Gør mere for at ændre lovgivningen. 
Reglerne er for firkantede og tilgodeser 
f.eks. overhovedet ikke systemrifler, hvor 
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man med et simpelt pibeskift kan veksle 
mellem jagt, bane, sport og long-range. De 
lange sagsbehandlingstider for alting hos 
Politiet vidner om for mange citronmåner 
og for lidt service til jægerne. 

• Jeg må indrømme at jeg den sidste tid er 
blevet stærkt skuffet på det jagtmæssige.. 
Forkortede jagttider på bla duer, fredning 
af flere af vores andearter og en generel 
tendens til at "den lille mands jagt" bliver 
glemt, til fordel for den "finere" jagt.... På 
våben området er jeg dog tilfreds med bla 
tilladelsen til lyddæmpere her til lands, til 
trods for håbløse politifolks brægen...  

• forsæt jeres gode arbejde og ser frem til 
flere af jeres kursuser og begivnenheder 
resten af året og i det nye år 

• Tak for et godt jagttegnskursus 

• Jeg er som nyjæger ved at finde mine ben 
at stå på, og hvor meget tid jeg kan og vil 
bruge på dels jagt, og arbejdet for 
jægersamfundet. 
Jeg har endnu ikke helt fundet ud af 
hvormeget DJ kan hjælpe mig, og hvor 
meget jeg kan hjælpe DJ. 
Alt dette komme mere og mere 
efterhånden som jeg samler erfaring som 
jæger. 

• Jeg er nyt medlem, så nej. 

• Det er ok 

• Kan godt lide den information jeg får 
gennem jer 

• Jeg undrer mig over, at det ikke er muligt 
at blive pensionistmedlem til nedsat 
kontingent, når man når pensionistalderen. 
Sådan er det i stort set alle andre 
foreninger, men i DJ skal man være født 
inden 1948 for at have den mulighed. Da 
kontingentet er temmelig dyrt set i forhold 
til en folkepension, vil det desværre 
betyde, at jeg ikke har råd til at fortsætte 
som medlem, når mit gratis medlemsskab 
ophører.  Og det er ærgerligt. Jeg synes, 
det er en besynderlig regel 

• Overordnet ganske godt tilfreds! 

• Tak for det gode arbejde! 

• Se tidligere kommentar ang. rekruttering af 
ny jægere i lokale klubber og 
jagtarrangement. 

• Stor ros til ALLE AKTIVITETER - som det 
også fremgår af mine svar. 
 

Der er måske lidt for mange spørgsmål i 
denne medlemsundersøgelse. Kunne godt 
redigeres og trimmes lidt! 

• Jeg tror ikke, at alle for læst Jæger 
magasinet, men blot modtager det og 
lægger det i den allerede eksisterende 
bunke. 11 om året er meget. I kan måske 
skrive færre, så sparer i måske det 
arbejde. 

• Jeg synes i gør et godt arbejde. Tak for 
det! 

• Få styr på mst og jægers bidrag til 
plastikforurening 

• Virkelig godt med online jagttegnskursus 
under corona! 

• Negere kamp for den frie jagt og strandjagt 

• Et godt og lærigt blad, også for nyjægere. 

• Nej det har jeg desværre ikke 

• Opretholde det gode arbejde. 

• God idé med en rundspørge. Jeg tvivler på 
at de mange sure jægere der brokker sig i 
kommentarsporet på jeres Facebookopslag 
gider at bruge 10 minutter af deres tid på 
at komme med brugbar feedback, men det 
er da et forsøg værd. 

• Lækkert med et gratis år og rabat på andet 
år som nyjæger. 

• Kæmp mere for medlemmer og  for os små 
jægere som ikke har alverdens muligheder 
for jagt. 
 
Og gør nu appen bedre 

• i gør det godt synge jeg bliver ved på den 
måde 

• Nej:) 

• synes det er vigtigt at være medlem for 
sammen står vi bedst 

• Knæk og bræk 

• Tak for et fint spørgeskema 

• Der har været et par af spørgsmålene som 
er svære at svare på da jeg er forholdsvis 
ny indmeldt i forbundet. 

• Kom mere ud i medierne med posetive 
indslag om jagt i Danmark og hvorfor det er 
en vigtig del af vores samfund. Eksempelvis 
måger er en plage i byen, men de samme 
mennesker vil forbyde jagt. 
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• Jeg er endnu ikke blevet en jæger, jeg 
kunne først tage min jagtprøve 3 måneder 
efter mit kursus sluttede, og dengang fik 
jeg 5 fejl i teori. Jagtprøven jeg dumpede 
fandt sted i sommerferien, den næste 
prøve jeg havde var i sidste måned.  
 
Godt det er blevet ændret så man ikke skal 
vente så lang tid imellem prøver, bare 
træls det ikke var sket noget før. 
 
Jeg kunne dog af personlige årsager ikke 
komme til min prøve i sidste måned, så jeg 
prøvede at afmelde. Man skal så åbenbart 
senest give besked 5 dage før, og jeg fik 
først ringet 4 dage før. Miljøstyrelsen er 
meget svære at komme i kontakt med, de 
tager kun telefonen fra 9-12 i hverdage, og 
det tager dem en hel uge at svare på mail. 
Fordi jeg udeblev fra min sidste prøve, som 
jeg ikke kune komme til, tæller det stadig 
som et forsøg. Så jeg håber jeg kommer 
igennem næste gang jeg skal til prøve, da 
det er mit sidste forsøg. 
 
Min situation er godt nok ikke jeres skyld, 
da det er miljøstyrelsen der sørger for 
prøver. Syntes bare ikke de har gjort det 
særlig nemt for fremtidige jæger, men i fra 
Danmarks jægerforbund gør et godt stykke 
arbejde. 

• Fortsæt med at lytte til jeres medlemmer, 
både ris og ros :-) 

• Mere åbenhed. Lyt til jeres medlemmer og 
lad være at følge hvad andre lande gør - 
det er ikke altid det rigtige at gøre. 
 
Kæmp for den frie jagt og ikke for en 
beukratisk jagtform, hvor de rige lever godt 
og den normale jæger lider.  
 
Byg et demokratisk system op omkring valg 
af formand. Delegeret afstemning lugter 
langt væk af vennetjenester. Åben op og 
lad os alle stemme ! 

• Godt arbejde! 

• Lav direkte demokratisk formandsvalg 
istedet for rygklapperi. Alle medlemmer 
skal have retten og muligheden for at 
kunne stemme. 

• I må gerne forsøge at afskaffe reglen om 
max 2 patroner I halvautomater. 

• Keep up the good work 

• Jeg opfatter det som om dj arbejder for de 
rige jægeres muligheder. Og på at 

begrænse jagt muligheder for de små. Det 
kunne jeg ønske var bedre. 

• TAK FORDI ER ER DER... 

• Jeg håber i kæmper videre og udvikler 
organisationen til en ny og moderne tid, 
der alt andet end lige må kalde på 
effektivisering. De få kontakter jeg har haft 
med DJ indtil nu, bærer præg af en lidt 
støvet "forretning" efter min mening, langt 
mere bør kunne digitaliseres. 

• Som nyjæger savner jeg kurser, der kan 
hjælpe mig med at specialisere mig i 
naturen. 

• Synes overordnet DJ gør det rigtigt godt! 
Fortsæt det gode stykke arbejde! 

• Jeg er nyjæger, og ønsker virkeligt at 
bidrage til udviklingen af jagten i Danmark. 
Jeg oplever dog at det er uoverskueligt at 
komme i gang, og jeg ved simpelthen ikke 
hvor jeg skal gå hen for at blive en aktiv 
del af jægerstanden. Der mangler fokus på 
nyjægernes vilkår, og jeg ville ønske at DJ 
bliver bedre til at invitere nye indenfor i 
fællesskabet. 

• Håber på bevarelse af den frie jagt på land, 
og ingen arial begrænsning og en jagt den 
lille jæger har råd til, priserne er 
efterhånden skruet op til ren grådighed. 

• Fortsæt det gode arbejde. 

• Overvej at differentiere mellem erfarne og 
nyjægere i udsendelse af survey og 
spørgsmål. 

• Det virkede ikke til at der var tænkt 
‘nyjæger’ i spørgeskemaet 

• som ny jæger der lige har fået jagtegn pr. 
oktober  
vil jeg gerne bude ind med hvad der kan 
gøres vedr. uddannelsen. jeg tænker at det 
virker lidt gammeldags  
personlig har jeg arbejdet i udd. systemet i 
8 år 

• Man støtter sin fagforening. 

• Mine oplevelser med DJ er indtil videre 
meget, meget positive. 

• Fortsæt det gode arbejde :-) 

• Jeg ønsker et stort og fagligt velfunderet 
forbund med så få interne slagsmål som 
muligt 

• helt OK 
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• Pas på med ikke at blive at blive rendt over 
ende af de grønne organisationer. 
Jeg frygter, at vi om 10 år ikke har den 
jagt, vi kender i dag, men i en meget mere 
begrænset form. 

• i skal få styr på jeres mail programmer , 
der er for mange mails der ikke bliver 
svaret på og for mange der ikke har fået 
mailen om medlemsundersøgelsen tilsendt 

• Pas på den ikke bliver en lukket klub, hvor 
det er svært at komme til...... 
Det er svært at komme på jagt på sjælland, 
hvis ikke man har råd til at købe sig ind, så 
det ville være fint, at DJ kunne så for nogle 
dagjagter, som man kunne købe sig ind 
op.... 

• Jeg ser snart meget gerne et opgør med 
strukturen. Alle skal have en direkte 
stemme/indflydelse. I mister folk og 
interesser. Til formands debatter var der 
kun få "delegerede" til stede. "alle i en 
forening" skal være DJ medlem. Det skal 
være op til den enkelte. Det skal være 
nemt simpelt og ligetil. Der skal være 
mulighed for billigere medlemskaber fx 
uden bladet eller evt. med elektronisk 
blad. Der må skæres i organisationen, så 
der er råd til at få flere medlemmer. Flere 
medlemmer er det eneste vigtige. Den 
almindelige jæger har ikke brug for det 
store apparat. Jeg som almindelig jæger og 
bestyrelsesmedlem i en lille forening 
ønsker direkte indflydelse! Vi lever i en 
moderne verden, hvor folk er mega travlt. 
Det skal være muligt uden at skulle afsætte 
at få direkte indflydelse - blot med en 
direkte stemme.  
 
Alt ovenstående skal tages positivt. Det er 
så vigtigt, at vi er samlet som jægere. 
Måske det ikke er det rigtige, at dem der 
nu sidder på "pinden" også skal bestemme 
strukturen. Vi er i 2020 og vi kan alle følge 
med og evt. stemme over internettet. 

• Regulering af mårhund, vaskebjørn og mink 
betales af reguleringsjægerens egne 
midler/økonomi. Dette omfatter alt 
nødvendig udstyr til skydning i mørke m.m. 
Ser gerne økonomisk kompensation for 
indsatsen. 

• Ønsker en artikel i Jæger, der omhandler 
den overordnede idé med Nationalparker og 
hvordan Nationalparkerne samarbejder med 
DJ og lokalforeningerne samt Grønt Råd 

• Da DJ desværre ikke har været til nogen 
hjælp de gange jeg har haft brug for det, 
må jeg desværre konstatere at jeg kun er 
medlem fordi at de lokale jagtforeninger 
har det i deres vedtægter. 
Ærerigt da et sundt DJ ville være et super 
stærkt forbund både politisk og 
sumfundmæssigt. 
DJ er tungt og gammeldags organiseret og 
ikke til at gennemskue. 
Men jeg ser håb ude i fremtiden at der 
kommer nye kræfter til. 

• pas på ikke at blive nidkær især 
hjortevildt? 

• jeg synes at kontinentet er for højt 

• Mårhunde, lad miljø styrelsen stå alen for 
bekæmpelse af Mårhunde , skal der bruges 
penge på dette må det alene være 
Miljøstyrelsen det klare denne opgave , 
DOF må på banen med penge ,ellers må 
holde sig uden for om småvildt, DJ var for 
slap med hensyn til jagttegnsafgift 
størrelse, hvad skal pengene gå til, man 
hæver priser fordi det er lang tid siden 
prisen er justeret, ingen argument, måske 
har det været forhøj før,man kan bare 
modregne det penge der bliver brugt til 
Mårhunde 

• Ingen bemærkninger 

• Jeg håber at i vil kæmpe for at vi ikke 
mister alt husmands jagt og vi ikke mister 
alt for mange fugle 

• Pga. mine oplevelser med DJ, herunder 
formandens og koordinators optræden ved 
kredsmøde siden 2014 kan jeg ikke 
anbefale mine jagttegnskursister 
medlemskab af DJ.  
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