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Formanden har ordet

2020 har været et af de mærkeligste år i min tid i Danmarks 
Jægerforbund (DJ). Da Covid-19 ramte landet i marts 2020, 
åbnede vi med ét døren til en ny virkelighed, hvor både jagten 
og jægerne fik nye betingelser at udvikle sig i. 

Vi så, at både store og små arrangementer i hele forbundet 
blevet aflyst eller udskudt samtidig med, at møder flyttede 
online. Det har været dybt imponerende at se, hvor roligt og 
effektivt hele organisationen har taget den nye virkelighed og 
de virtuelle løsninger til sig for at klare sig igennem krisen. Der 
har været en enorm vilje til at finde nye måder at gøre tingene 
på og nye måder at mødes på. 

Formandsvalget
2020 var også året, hvor jeg fik fornyet mit mandat som 
formand for Danmarks Jægerforbund. Efter en god valgproces 
ved både fysiske møder og online debat fik jeg den 19. 
september 2020 repræsentantskabets godkendelse til at 
fortsætte på posten.

Jeg ser frem til fire år mere i jagtens tjeneste, og jeg vil her 
benytte lejligheden til endnu engang at takke min 
modkandidat, Jesper Lindgaard, for en god og fair valgkamp. 

Et stærkt jægerforbund
Danmarks Jægerforbund kigger ind i en spændende fremtid. 
Forbundet står på et stærkt fundament med en solid økonomi, 
der kan imødegå morgendagens udfordringer og udvikle os som  
organisation.  Vi har en klar retning både politisk og 
organisatorisk.

Politisk har vi de senere år været på en udviklende rejse, hvor 
vi har styrket den politiske interessevaretagelse med klare og 
transparente mål. Vi har opbygget et stærkt netværk blandt 
organisationer og betydende interessenter, hvilket også 
bidrager positivt til at give jægerforbundet politisk pondus. 
Det vil der være behov for, når vi ser ind i fremtiden.

Derfor er jeg også glad for at kunne byde velkommen til Karen 
Friis, der er jægerforbundets nye direktør. Jeg ser frem til, at 
Karens kompetencer bidrager yderligere til organisationens 
udvikling i de kommende år.

Knæk og bræk.

Claus Lind Christensen
Formand 





Danmarks Jægerforbund

KREDSE
Jægerforbundet er inddelt i otte geografiske kredse. 
Kredsene ledes af en bestyrelse, der som udgangspunkt 
består af et medlem fra hvert jægerråd i kredsen.
Der er dog særlige regler for håndtering af antallet
af medlemmer af kredsbestyrelsen, hvis der er
flere end 12 eller færre end 10 jægerråd i kredsen.
Kredsbestyrelserne er blandt andet ansvarlige for
de forskellige aktiviteter i kredsen.

HOVEDBESTYRELSE
Den overordnede ledelse af DJ ligger hos hoved-
bestyrelsen, som vælges på kredsmøderne i de otte 
kredse efter indstilling fra jægerrådene.

Formanden for hovedbestyrelsen vælges direkte på
repræsentantskabsmødet.

REPRÆSENTANTSKAB
Danmarks Jægerforbunds repræsentantskab består af 376 
repræsentanter. 

Repræsentantskabet består af hovedbestyrelsen,
kredsbestyrelserne, aktivitetsudvalgsformændene
og et antal delegerede fra de enkelte kredse baseret på 
det antal medlemmer, de enkelte kredse har.

MEDLEMMER
Danmarks Jægerforbund (DJ) har 89.073 aktive 
medlemskaber. Hovedparten af medlemmerne er
medlemmer i en eller flere af de 859 jagtforeninger, der 
findes landet over. De resterende er direkte medlemmer 
i jægerforbundet. Tallet for antal medlemskaber opgøres 
en gang årlig. 

LOKALE JAGTFORENINGER
Med 859 jagtforeninger landet over er der altid et lokalt 
tilbud til jægerforbundets medlemmer. 

Det er i de lokale jagtforeninger, at langt hovedparten af 
de forskellige medlemsaktiviteter finder sted fra 
hundetræning, skydning med hagl, riffel eller bue til 
egentlige jagter og anden social samvær.

JÆGERRÅD
I 93 kommuner landet over er der etableret jægerråd, 
der varetager de jagtpolitiske interesser i området.
Jægerrådene er repræsenteret i kommunernes grønne 
råd, brugerråd m.v. 

Jægerrådets formand vælges af medlemmerne på et 
årligt møde (årsmødet), og de øvrige medlemmer 
udpeges af de enkelte jagtforeninger i kommunen.
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Politiske indsatser

DJ’S POLITISKE INDSATSER 
I Danmarks Jægerforbund (DJ) arbejder vi med politiske 
indsatser kommunalt, nationalt og internationalt. 
Det nationale politiske arbejde i jægerforbundet tager for 
en stor dels vedkommende udgangspunkt i konkrete 
politiske målsætninger. Dertil kommer naturligvis de 
mange politiske sager, der løbende dukker op og 
håndteres. 

Se det politiske katalog med konkrete indsatsområder og 
målsætninger her: kortlink.dk/jaegerforbundet/2c37e

TAK 
Uanset hvilken politisk indsats, vi arbejder med i DJ, så er 
vi afhængige af at have gode og resultatskabende 
kontakter til myndigheder og andre samarbejdspartnere. 
Det har vi, og det sætter vi stor pris på. Der skal derfor 
lyde en stor tak til alle for samarbejdet i 2020. Vi ser frem 
til, det fortsætter i de kommende år.

JAGTTIDSREVISION 2022 
Jagttiderne bliver løbende revideret, og i DJ har vi en 
stærk tradition for, at medlemmer får mulighed for at 
komme til orde som en del af processen. Således også 
2021, hvor processen begyndte i foråret, hvor DJ’s 
medlemmer fik mulighed for at give input i et 
spørgeskema. 

Resultatet af undersøgelsen blev samlet i en rapport, som 
blev sendt til jægerrådsformænd og HB-medlemmer. 
Herefter kunne det enkelte HB-medlem tage en drøftelse i 
egen kreds, forud for HB-mødet i maj 2020. På dette 
møde tog HB stilling til, hvilke arter Danmarks 
Jægerforbund ønsker inddraget i jagttidsevalueringen. 
DJ’s ønsker bæres herefter ind i den af Vildtforvaltnings-
rådet nedsatte faglige arbejdsgruppe, som arbejder med 
revision af jagttiderne. Arbejdet forventes færdigt i 2022. 

FREDNING AF DYKÆNDER 
Fredningen blev en realitet i 2021, da miljøministeren 
valgte at følge indstillingen fra Vildtforvaltningsrådet 
angående jagttiderne for en række arter. 

Ved den sidste jagttidsrevision i 2018 blev der skabt gode 
resultater for jægerne, hvor fastsættelsen af jagttiderne 
skete efter de principper, der var vedtaget i Vildtfor-
valtningsrådet. 

Princippapiret beskriver, at jagttiderne vurderes med fire 
års mellemrum, men at der for enkelte arter kan være et 
behov for en midtvejsevaluering efter to år. Og det er 
netop det, der har været behov for her, hvor jagttiderne 
på hare, kanin, ræv, grågås, sædgås, blishøne, tyrkerdue, 
taffeland, bjergand, edderfugl, havlit og fløjlsand blev set 
efter i sømmene. 

Nogle bestod, andre gjorde ikke. Således kan jægerne 
fremover ikke længere få lov til at skyde taffeland, havlit, 
fløjlsand og tyrkerdue. Samtidig revideres en række øvrige 
jagttider.  

EVALUERING AF UDSÆTNINGSAFTALEN 
Ved sidste udsætningsforlig, indgået af et flertal af 
organisationerne i Vildtforvaltningsrådet i 2017, blev der 
ikke gennemført en begrænsning i udsætning af gråænder. 
Til gengæld blev det besluttet, at alle udsætninger 
fremover skulle indberettes til Miljøstyrelsen. Den del af 
forliget, som omhandler gråænder, løber over fem år. 
Desuden blev det bestemt, at udsætning af gråænderne 
skulle genbesøges i en midtvejsevaluering efter to år. 

I forligsteksten fremgår det, at: ”Efter to år med 
indberetninger af udsatte gråænder, jf. anmeldepligten i 
punkt 16, skabes et vidensgrundlag, der skal danne 
baggrund for udarbejdelse af den fremtidige model for 
udsætning af ænder. Modellen skal respektere 
jagtkulturen med de mindre udsætninger og tage stilling 
til, i hvilket omfang der skal gennemføres reduktioner i 
forhold til store udsætninger. Omfanget af en sådan 
model vil tage udgangspunkt i de indsamlede data.” 

Desværre har alt for få jægere indberettet deres 
udsætning af gråænder og dermed ikke fulgt kravet fra 
myndighederne. Det giver et dårligt udgangspunkt for det 
videre arbejde. Da netop disse data skulle havde dannet 
basis for rådets beslutning angående fremtidens 
udsætning af ænder, må det forventes, at der sker 
indskrænkninger fremover. 

NY VILDTSKADEBEKENDTGØRELSE
Vildtskadebekendtgørelsen blevet revideret i 2021, hvilket 
primært fik betydning for regulering af invasive arter, 
herunder især mårhund og vaskebjørn, som nu omsider 
kan gennemføres med langt mindre bureaukrati end hidtil. 

Ud over betingelser for regulering af invasive arter er der 
tale om nogle få justeringer. Bekendtgørelsen trådte i 
kraft med virkning fra 1. juli 2020. 

BUER, BUKKEJAGT OG REGULERING 
For at imødekomme buejægeres mulighed for at regulere 
mårhund og vaskebjørn, som må blive antruffet i 
forbindelse med bukkejagt, er det nu tilladt, uden 
forudgående tilladelse, at regulere disse to arter i 
forbindelse med bukkejagt. 



NY JAGTTEGNSBEKENDTGØRELSE 
Den 1. juli 2021 trådte et nyt regelsæt i kraft til stor gavn 
for nuværende og kommende jagttegnsaspiranter. 
Ifølge Miljøstyrelsen har målsætningen været at lave en 
bekendtgørelse, der giver mere fleksible prøveafholdelser, 
og som gør prøverne mere ensartede. For eksempel vil 
deciderede prøveperioder og rigide datoer for jagt-
prøverne forsvinde, så man fremover kan tilmelde sig 
prøver hen over hele året. 

Derudover er det blevet lettere for aspiranterne at finde 
og tilmelde sig andre jagtprøver end der, hvor man bor, 
og det nye system vil kunne håndtere påmindelser/
kommunikation på sms og mail til aspiranterne.

Det nye regelsæt medførte også, at det nu er muligt at 
aflægge hagl-, riffel- og bueprøve uafhængig af hinanden. 
Endelig er der indført regler om et riffelskydeforløb, hvor 
man sammen med en uddannet riffelinstruktør skal afgive 
25 skud i en række nærmere beskrevne skydestillinger. 

AREALKRAV I HJORTEVILDTFORVALTNINGEN 
De omdiskuterede arealkrav bliver en del af den 
kommende forvaltning af kronvildt. Det besluttede 
miljøminister Lea Wermelin ultimo juni 2020. Dermed 
fulgte ministeren den indstilling, der kom fra 
Vildtforvaltningsrådet. Indstillingen blev støttet af et 
enigt Vildtforvaltningsråd – også Danmarks Jægerforbund. 
På nær ét punkt – arealkravet. 

Jægerforbundet har i flere år kæmpet imod arealkravet, 
da arealkravet forsøger at forvalte kronvildtet på 
ejendomsniveau, hvor det bør forvaltes på 
bestandsniveau. Derfor opfordrer jægerforbundet til at 
der arbejdes videre med frivillige forpligtende 
samarbejder på regionalt niveau, som skal vise vejen for 
reel forvaltning under danske forhold. 

Hvornår de nye arealkrav træder i kraft vides endnu ikke. 
Danmarks Jægerforbund fortsætter planmæssigt arbejdet 
med at fremkomme med reelle forvaltningsmodeller af 
kronvildtet baseret på regionale forsøgsordninger.

ÆNDRINGER I VÅBENLOVGIVNINGEN
Et støt stigende antal riffeljægere i Danmark bruger 
lyddæmper, og derfor er jægerforbundet tilfreds med den 
længe ønskede ændring i våbenbekendtgørelsen pr. 1. juli 
2020, der sidestiller lyddæmpere med aftagelige 
magasiner på riffeltilladelsen. Dermed er kravet om en 
særskilt tilladelse til lyddæmper bortfaldet. 

REVISION AF EU-VÅBENDIREKTIVET
EU’s våbendirektiv er blevet revideret, og implemen-
teringen i dansk våbenlovgivning er i fuld gang. 
Justitsministeriet forventer dog ikke, at den endelige 
implementering sker før i 2021 grundet, at man afventer 
udviklingen af et nyt it-system til håndtering af 
våbendata. 

MYNDIGHEDERNE ØNSKEDE INDSKRÆNKNINGER 
Sammen med Danmarks Våbenhandlerforening har DJ 
siden revisionen af EU’s våbendirektiv, hvor der for alvor 
blev sat fokus på brugen af halvautomatiske rifler, 
arbejdet for en løsning, der fortsat giver mulighed for 
anvendelse af halvautomatiske rifler til jagt.

Myndighederne ønskede indskrænkninger i brugen af 
halvautomatiske rifler, og især de småkalibrede jagtrifler 
skulle udfases. Den virkelighed kæmpede vi indædt imod 
med et ønske om fortsat at kunne anvende de 
småkalibrede rifler til jagt, men myndighederne ville det 
anderledes. 

De halvautomatiske rifler kan fortsat bruges til jagt på 
f.eks. vildsvin og hjortevildt i både Danmark og udlandet, 
mens de mange jægere, der f.eks. regulerer råger, fortsat 
kun kan anvende halvautomatiske randtændte rifler til det 
formål. 

Med ændringen af lovgivningen følger også en forbedring 
for jægerne, idet det bliver lovligt at anvende et 
aftageligt magasin. I Danmark må man dog alene anvende 
et magasin, der er permanent begrænset til kun at kunne 
indeholde to patroner. Samlet set vil der dermed kunne 
være tre patroner i våbnet. 

IMPORT AF KNIVE KAN KOSTE JAGTTEGNET 
I takt med at danskerne for alvor har taget den 
internationale nethandel til sig, stiger antallet af 
konfiskerede knive der sendes med posten. Jægere 
risikerer reelt dobbelt straf, idet de - udover bøden - også 
står til at miste jagttegnet. 

Det kan ikke understreges nok, at man som jæger skal 
være overordentlig påpasselig med at købe knive eller 
lignende våben på nettet, og jægerforbundets bedste råd 
er simpelthen at lade være med at købe den slags på 
nettet. 

På baggrund af de mange henvendelser fra medlemmer, 
der er kommet i klemme ved import af ulovlige 
knive/våben, har jægerforbundet igangsat et 
udredningsarbejde i forhold til myndighedernes 
vandelsgodkendelse af jægerne. 



DANMARK VIL FORBYDE BLY I AMMUNITION TIL JAGT 
Miljøminister Lea Wermelin og DJ ønsker at udfase bly i 
riffelammunition til jagt, fordi bly er et tungmetal, som 
ikke hører hjemme i naturen. Med denne beslutning bliver 
Danmark det første land i verden, som helt forbyder bly i 
ammunition til jagt – både i hagl og riffelammunition. 

Udfasning af bly i riffelammunition kræver en ændring af 
bekendtgørelse om våben og ammunition, der må 
anvendes til jagt m.v. Projektiler indeholdende bly er 
tungere end blyfrie alternativer som f.eks. kobber, og 
derfor skal regler for krav til kuglevægt gennemgås for 
alle danske vildtarter. 

Det er særligt afgørende, at justeringer af reglerne 
vedrørende krav til jagtammunition foretages på en sådan 
måde, at blyfri riffelammunition sikrer en effektiv og 
forsvarlig nedlæggelse af vildtet. 

Forbuddet mod bly i riffelammunition til jagt forventes at 
træde i kraft i løbet af 2023 efter en overgangsfase. 

NYE PLANER FOR DE DANSKE NATURA 2000-OMRÅDER 
Miljøstyrelsen har taget de første skridt mod en 
udarbejdelse af nye Natura 2000-planer for de 257 danske 
Natura 2000-områder, som kommer til at gælde for 
perioden 2022-2027. 

Udarbejdelsen af planer sker i tre trin. Først udarbejdes 
en basisanalyse, som beskriver de data, der er indsamlet i 
forbindelse med overvågning af områderne. Desuden 
vurderes naturtilstanden samt status for - og evt. trusler 
mod - arter og naturtyper på udpegningsgrundlaget. 
Endelig danner basisanalyserne også grundlag for en 
dialogfase, hvor en række interessenter inddrages i 
processen gennem dialogmøder. 

Dernæst udarbejdes forslag til Natura 2000-planer for 
perioden 2022-2027. Disse planer, som indeholder mål for 
naturtilstanden samt indsatsprogrammer for de 257 
danske Natura 2000-områder, forventes færdiggjort og 
sendt i høring senest i juni 2021. Herefter udgives de 
endelige planer. Efter vedtagelsen af Natura 2000-
planerne udarbejdes kommunale handleplaner for alle 
områderne. Dette forventes at ske i løbet af 2021. 

POLITISK HOLDNING TIL ENERGI- OG 
PRODUKTIONSANLÆG 
De danske farvande er under et stigende pres fra 
forskellige aktiviteter som energianlæg, fødevare-
produktion, fiskeri m.v. Antallet af landbaserede energi-
anlæg er også stigende og er med til at presse den i 
forvejen trængte natur i det åbne land. 

I jægerforbundet må vi forholde os til samfunds-
udviklingen og løbende udvikle nye politikområder og 
tilpasse vores natursyn. Derfor har trækvildtsudvalget 
forholdt sig både til energianlæg på land (vindmøller og 
solcelleanlæg på landbrugsjord) og i de danske farvande 
(vindmøller og bølgeenergianlæg i havet).

Trækvildtudvalget har også forholdt sig til fiskeri med 
bundskrabende redskaber og akvaproduktionsanlæg af 
forskellig slags. 

På den baggrund drøftede hovedbestyrelsen et udkast til 
politik på dette område, som efterfølgende blev indstillet 
til godkendelse af repræsentantskabet som en del af DJ's 
Natursyn, hvor forslaget blev vedtaget. 

Den vedtagne ordlyd kan læses: 
www.jaegerforbundet.dk/media/16053/rask-natur-politik-
2020.pdf

SKEPTISK OVER FOR NY EUROPÆISK LANDBRUGSREFORM
Danmarks Jægerforbunds forventninger til den kommende 
reform af EU’s landbrugspolitik var høje. Naturen i 
landbrugslandet er forarmet som aldrig før, og EU’s 
landbrugsstøtteordninger har spillet en negativ rolle i den 
udvikling. 

Derfor var forventningerne også, at den længe ventede 
reform af EU’s landbrugspolitik skulle skrues sådan 
sammen, at den ville sikre mærkbare forbedringer for den 
trængte natur i landbrugslandet. Men med den 
offentliggjorte aftale indgået blandt EU’s landbrugs-
ministre er det reelt et åbent spørgsmål, om 
landbrugsnaturen i Danmark får det løft, som er så 
tiltrængt, men kampen fortsættes.  

DJ har opfordret de danske medlemmer af Europa-
Parlamentet til at skrue op for de grønne ambitioner, når 
de skal behandle EU-ministrenes forslag til, hvordan EU’s 
landbrugsstøtteordninger bliver skruet sammen på. 
Incitamentskrukturen i støtteordningerne bør skrues 
sammen, så den skaber mere natur. 

Seneste udvikling er, at EU har besluttet at udskyde 
landbrugsreformen til 2023. 





VEJLEDNING TIL EU’S BIODIVERSITETSSTRATEGI
Det begyndte godt, da DJ afgav høringssvar på EU’s 
biodiversitetsstrategi i sommeren 2020, hvor vi 
grundlæggende var enige med EU-kommissionen. 
Naturen og biodiversiteten har også i Danmark behov for 
øjeblikkelig handling. Både sjældne og mere almindelige 
arter er under pres i det danske landskab. Levesteder 
forsvinder eller forringes hastigt som følge af blandt andet 
intensiveret landbrugsdrift. DJ er desuden særdeles 
positive over kommissionens krav om at reservere 10 pct. 
af landbrugsarealet til ikke-produktive arealer. Dette vil 
sikre og bevare et minimum af naturindhold i 
landbrugslandet. 

Problemerne opstod, da DJ så vejledningen til EU’s 
biodiversitetsstrategi 2030, hvor rekreativ jagt og fiskeri 
sidestilles med minedrift! EU-Kommissionen varsler et 
totalt stop for jagt, fiskeri og skovbrug i strengt 
beskyttede områder. 

Biodiversitetsstrategien har en målsætning om, at mindst 
en tredjedel af alle beskyttede områder i EU, udgørende 
10 pct. af landjorden og 10 pct. af havet i EU, skal være 
under streng beskyttelse inden 2030. Hvis Kommissionens 
vejledning vedtages betyder det helt konkret, at jagt og 
fiskeri inden for en årrække vil være fortid i områder, 
svarende til 10 pct. af EU's samlede landmasse. 

Efterfølgende afgav DJ i december 2020 høringssvar til 
regeringen sammen med en række andre organisationer, 
herunder Danmarks Sportsfiskerforbund, Friluftsrådet og 
Dansk Skovforening, der alle er lodret imod, at 
bæredygtig jagt og biodiversitet betragtes som hinandens 
modsætninger. 

DJ opfordrer heri på det kraftigste regeringen til at 
arbejde for, at rekreative fritidsinteresser som jagt og 
fiskeri fortsat kan finde sted, også i beskyttede områder, 
da disse aktiviteter på ingen måde står i modsætning til 
EU-Kommissionens ønske om at øge biodiversiteten 
væsentligt frem mod 2030. Med andre ord skal 
formuleringen om jagt og fiskeri fjernes fra 
Kommissionens vejledning. (Hvilket blev en realitet i 
sommeren 2021. red.)

NY FORVALTNINGSPLAN MOD INVASIVE ROVPATTEDYR
De tre invasive arter mink, mårhund og vaskebjørn udgør 
en stigende trussel mod flere af Danmarks hjemme-
hørende dyrearter. Desuden kan vaskebjørnen bære på en 
parasit, der kan medføre hjerneskader ved overførsel til 
mennesker. Derfor lancerede Miljøstyrelsen i marts 2020 
en ny og længe ventet forvaltningsplan, der skal 
koordinere bekæmpelsen af de tre invasive rovdyr. Det er 
første gang, der laves en samlet plan for indsatsen mod 
invasive rovdyr, og der har ikke tidligere været en plan for 
bekæmpelse af vaskebjørn i Danmark. 

Miljøminister Lea Wermelin havde forud for planen givet 
grønt lys til, at jægere kan få dispensation til at bruge 
lysforstærkende natsigte monteret på jagtvåben til at 
regulere mårhund og vaskebjørn, der begge er nataktive. 

Blandt planens øvrige virkemidler kan f.eks. nævnes 
mulighed for at jage vaskebjørnen døgnet rundt samt 
kameraovervågning af vaskebjørn ved den dansk-tyske 
grænse. Samtidig bygges der videre på tidligere erfaringer 
med fælder og lokkemad, vildtkameraer med MMS-varsel 
samt brug af mårhunde med GPS-halsbånd, som kan 
opspore andre mårhunde i områder, hvor man frygter 
spredning. Endelig har planen fokus på at understøtte 
frivillige jægere og andre naturbrugere, som vil tage 
kampen op mod de invasive arter.

Det skal i denne forbindelse lyde en stor tak til de mange 
engagerede jægere, der yder en stor og frivillig indsats for 
at bekæmpe de invasive rovpattedyr. 

DJ GENEROBRER BESTYRELSESPOST I FRILUFTSRÅDET
På Friluftsrådets generalforsamling i september blev 
jægerforbundets kandidat, Kirsten Skovsby, valgt ind i 
bestyrelsen. 

For hovedpersonen selv er genvalget i høj grad et mandat 
til at styrke fokus på det lokale samarbejde, hvor f.eks. 
jagtforeninger og andre friluftsforeninger kan få glæde af 
hinanden.



KREDS 4 - Nye organisationsmåder til debat
Vækst i medlemstal, den politiske og jagtpolitiske virkelighed samt kredsenes 
muligheder for at bestemme mere selv var aftenens overskrifter, inden der var 
genvalg til Jens Venø Kjellerup  til hovedbestyrelsen for de kommende 4 år. 

KREDS 2 - Fokus rettet mod fremtiden
Kreds 2 genvalgte Norbert F.V. Ravnsbæk som kredsens hovedbestyrelsesmedlem. 
Jan B. Rasmussen blev valgt til posten som kredsformand. 
På mødet var der også hæder til Kim Bjerre, Sigvald Graversen og Freya Chalotte 
Askjær, der har gennemført DJ-lederuddannelse.

KREDS 8
Henrik Frost Rasmussen blev genvalgt som hovedbestyrelsesmedlem for de næste fire 
år, og Peter Loft Sejersen blev valgt som suppleant. Øvrige valgt til kredsbestyrelsen, 
suppleanter og koordinatorer blev alle genvalgt på nær to koordinatorer, hvor det 
ikke lykkedes at opstille interesserede.

KREDS 6 - Kampvalg til HB
Efter en længere valgkamp mellem to kandidater til posten som hovedbestyrelses-
medlem var der spænding om udfaldet af valget på kredsmødet. 
Her kunne det konkluderes, at kampens vinder blev Christian Clausen. 

KREDS 1 - Hæder og fremgang i medlemstal
122 jægere deltog i kredsmødet, hvor der blev set tilbage på et 2019 med damp på 
alle kedler, som kredsformanden udtrykte det. Der var genvalg til Grethe Jacobsen. 
Herefter blev manden med det gyldne jagthorn hædret, da 87-årige Per Iversen fik en 
sølvnål og et diplom for lang tids tro tjeneste som hornblæser.

KREDS 7 - Ny kredsformand efter kampvalg 
Der var kampvalg til posten som kredsformand på årets kredsmøde i kreds 7. Hele tre 
kompetente kandidater stillede op, og efter en god dialog og stærk indsats fra alle 
kandidater kunne Hans Henrik Madsen glæde sig over at være kredsens nye formand 
med mere end 2/3 af stemmerne.

KREDS 5 - Stabil økonomi og godt samarbejde
Ud over valget af Ejgil V. Jensen til hovedbestyrelsen, og Hans Kristian Nielsen som ny 
kredsformand var kredsmødet rammen for en god debat om et forslag, der gik på at 
aflyse forårsjagten på råbuk i en tre års periode og erstatte den med jagt fra 1. – 15. 
oktober. Dette blev nedstemt. 

KREDS 3 - Gerne flere aktiviteter
Der er overskud på kredsregnskabet i kreds 3. Derfor lød der en klar opfordring fra 
kredsformand Reidar Lænø til, at kredsen fremover igangsætter flere aktiviteter og 
bruger flere penge. 
Reidar Lænø blev genvalgt til kredsformand på en aften med god dialog hele vejen 
igennem. 

TILBAGEBLIK PÅ KREDSMØDER 2020



Organisationen

Danmarks Jægerforbund er et stærkt forbund, hvor både 
frivillige kræfter og ansatte arbejder for mest mulig jagt 
og natur. 

NY STRUKTUR I DANMARKS JÆGERFORBUND? 
Fremtidens struktur i Danmarks Jægerforbund har 
igennem de seneste to år været et emne, der er drøftet i 
mange sammenhænge. På repræsentantskabsmødet i 2020 
blev der rejst en række forskellige forslag, og del-
elementerne i både det daværende strukturudvalgs og 
HB’s forslag blev sat til afstemning punkt for punkt. 

På baggrund af den afstemning fik vedtægtsudvalget med 
hovedbestyrelsesmedlem Henrik Frost Rasmussen i spidsen 
og organisationsudvalget med hovedbestyrelsesmedlem 
Leif Bach for bordenden til opgave at arbejde videre med 
fremtidens struktur.

JURIDISK HJÆLP 
I forlængelse af repræsentantskabets beslutning i 2019 er 
der udarbejdet en politik og praksis for behandling af 
henvendelser om juridisk bistand, herunder sager af 
principiel karakter. 

Politikken beskriver rammerne for, hvordan medlemmer 
og jagtforeninger, der ønsker juridisk bistand, tilbydes en 
række ydelser fra administrationen uden beregning.

Endvidere beskriver politikken processen for hovedbesty-
relsens stillingtagen til, om en sag er principiel og i givet 
fald, om der kan ydes tilskud til ekstern juridisk bistand 
og vilkår herfor.

BESTYRELSESANSVARSFORSIKRING
Alle lokale jagtforeningsbestyrelser tilknyttet 
jægerforbundet er i 2020 blevet omfattet af en 
bestyrelsesansvarsforsikring.

Bestyrelsesansvarsforsikringen er et resultat af en 
repræsentantskabsbeslutning fra 2019.

Behovet for bestyrelsesansvarsforsikringen blev undersøgt 
af en arbejdsgruppe bestående af Marie-Louise Munch 
Achton-Lyng (HB-medlem), Niels Laugesen (Kreds 7), 
Bjarne From (Kreds 2), Erik Jensen (Holst Advokater), 
Mikala Høj Laursen (Danmarks Jægerforbunds juridisk 
konsulent) Michael Stevns (daværende direktør i Danmarks 
Jægerforbund).

DJ’S VÆRDISÆT
På repræsentantskabsmødet i 2020 blev DJ’s værdisæt vedtaget. Værdisættet udtrykker i fem overordnede 
værdiord, hvad vi i DJ mener er en ordentlig måde at handle på:

Jagt-forbundet – vi er som jægere forbundet af glæden ved jagt i et frisættende fællesskab.

Ærlige – vi er oprigtige, åbne og tillidsskabende.
• Vi siger tingene, som de er, og som vi ser dem.
• Vi bringer vores input i spil i åbenhed.
• Vi sikrer et fælles oplyst grundlag for beslutninger.
• Vi har gennemsigtighed i vores processer og arbejdsgange.

Givende – vi er imødekommende, fællesskab’ende og videndelende.
• Vi deler med glæde vores viden ‐ også om succes og fiasko – og lærer sammen af det.
• Vi kommer nye ansigter i møde og indbyder til fællesskab.
• Vi insisterer på, at forskellighed styrker vores fælles virke og interessefællesskab.

Engagerede – vi er begejstrende, passioneret og modige.
• Vi fokuserer på vores fælles interesse for mest mulig jagt og natur, og vi ser forhindringer som udfordringer, vi sammen skal

overkomme.
• Vi indretter os, så det bliver enkelt og tydeligt, hvordan vi kan bruge kræfterne på at skabe værdi for vores fælles interesser.
• Vi vover at risikere noget, når det giver mening at gøre noget anderledes for at lykkes – også når vi går nye veje og ikke kender alle 

konsekvenserne.

Respektfulde – vi er anerkendende, nysgerrige og rummelige.
• Vi møder og omtaler hinanden med respekt.
• Vi er åbne for andres måde at opleve tingene på og går nye veje for, at vi alle kan dyrke vores interesse på en måde, der giver mening 

for os hver især og sammen.
• Vi stiller nysgerrige spørgsmål, fordi vi ønsker at blive klogere – både når vi møder noget gammelkendt, når vi støder på noget nyt og 

noget, vi ikke forstår.
• Vi antager, at andre gør, hvad de gør af en god grund, og vi spørger ind for at lære hvorfor og hvordan, de gør det.
• Vi skaber plads til alle, der har samme interesse som os.



DJ’s jagtforeningspulje
Til støtte til jagtforeningers og jægerråds arbejde og aktiviteter afsættes der årligt knap 1 mio. kr. i Danmarks 
Jægerforbunds budget. I 2020 blev der indsendt 77 ansøgninger til jagtforeningspuljen, hvoraf de 51 fik tilsagn om tilskud. 

Tabel: Tildeling fra jagtforeningspuljen 2020.

KREDS NAVN BEVILGET AKTIVITET
1 Lykken-Vrendsted Jagtforening 3.247 Plæneklipper
1 Tårs Jagtforening 17.295 Trailer til kastemaskiner mv.
1 Jagtcenter Nord 21.531 Kvalitetssikring af udarbejdet støjberegning
1 Aalborg Jægerklub 6.250 Juniorjægerdag
1 Nibe og Omegns jagtforening 47.241 Nye lerduekastemaskiner
1 Vittrup Lyngby jagtforening 7.200 Jagttegnsinstruktør
1 Aaby sogns Jagtforening 2.750 Riffelinstruktør
1 Skørping Jagtforening 12.000 Overdækning ved terrasse
1 Hjallerup jagtforening 7.500 Træningsanlæg til gravsøgende hunde
1 Hals Jagtforening 4.300 Kursus, Riffelinstruktør
2 Gjellerup Sogns Jagtforening 30.495 Klubhus, udskiftning af tag og loft
2 Aulum Grove Jagtforening 18.070 Døre til klubhus
2 Skjern Jagtforening 40.000 4 nye skydehuse, net mv.
2 Hammershøj jagtforening 21.000 Udskiftning af tag, klubhus
2 Holstebro Jagtforening 40.000 Modernisering af  sportingbane
2 Råsted Jagtforening 19.000 Bålhytte
3 Tørring Jagtforening 50.000 Nyt klubhus
3 Mundelstrup Jagtforening 45.000 Pavillon og toiletvogn
3 Ommersyssel Jagtforening 11.000 Møbler til klubhus
3 Hou Strandjagtforening 25.879 Junorjægeraktivitet, materiale
3 Glud-Skjold jagtforening 20.000 Nye kastemaskiner
3 Skanderborg Jagtforening 25.000 Renovering af lokaler
4 Skovby Jagt- og Fredningsforening 5.000 Trailer til kastemaskine
4 Aabenraa Jægerråd 6.500 Reguleringskursus
4 Bredebro jagtforening 10.000 Låsesystem til maskinhuse
4 Vejen Jagtforening 5.000 Tag på klubhus
4 Tiset Jagtforening 19.000 Gravtræningsanlæg og varmepumpe
4 Askov Malt Jagtforening 40.000 Overdækning og flisebelægning
4 Ringgive jagtforening 21.800 Pavillon
4 Tiset Jagtforening 6.990 Udendørs belysning
4 Ribe Jagtforening 18.699 Trapper til tårne, sportingbane
4 Givskud Sogns Jagtforening 44.452 Nye kastemaskiner
4 Moltrup-Bjerring 4.695 Vildtkamera mv. – baitplads
5 Svendborg Jagtforening 52.000 Vildsvinebane
5 GCF gravtræningscenter Fyn 30.000 Gravtræningsanlæg
5 Tanderup Sogns Jagtforening 3.000 Kameraer til mårhundebekæmpelse
6 Kirke Stillinge og Omegns jagtforening 25.751 Nyt materielrum
6 Næstved jagtforening 38.626 Ny støjvæg
6 Stenlille jagtforening 12.731 Renovering af køkkenhus
7 Esrum og Omegns Jagtforening 40.000 Ombygning og udvidelse af skydebane
7 Torup sogns Jagtforening 3.000 Projektor
7 DJF Halsnæs – jægerråd 8.000 Fælles skydevogn
7 Hedehusene-Fløng 63.750 Udvidelse af lerduehus
7 Odsherred hunde og jagtforening 2.696 Signalpistoler og Walkie Talkies
7 Hvalsø-Osted Jagtforening 8.645 Varmepumpe til klubhus
7 Jægerråd Halsnæs 5.000 Kursus i fældefangst
7 Lammefjordens jagtforening 3.950 Bueinstruktørkursus
7 Hørsholm og Omegns Jagtforening 3.950 Bueinstruktørkursus
8 Aaker og Aakirkeby Jagtforening 8.319 10 skydetårne



Medlemmer

Med 89.073 medlemskaber er medlemsudviklingen i 
Danmarks Jægerforbund stabil. Langt hovedparten af 
jægerforbundets medlemmer er også medlem i en eller 
flere af de 859 lokale jagtforeninger, der er at finde  
landet over. Det er i jagtforeningerne, jægernes 
fællesskab plejes; man dygtiggør sig, træner hund og går 
på jagt. Jagtforeningerne er en vigtig grundsten i at pleje 
jægernes interessefællesskab, der har haft trængte vilkår 
under corona. 

#GOJAGT
I vinteren 2020 blev #GoJagt-kampagnen gennemført. 
Kampagnen tog udgangspunkt i at fastholde DJ’s mange 
loyale medlemmer ved at sætte fokus på de gode 
jægerhistorier, jægerfællesskabet  og vigtigheden af et 
stærkt jægerforbund.

Kampagnen var bygget op om både digitale og analoge 
kommunikationsplatforme og blev en succes, da over 460 
jægere deltog ved at dele historier om deres gode 
jagtoplevelser via hashtagget #GoJagt, og mere end 
25.000 personer besøgte kampagnesitet dengodejagt.dk.

MEDLEMSANALYSEN 2020
Igen i 2020 have DJ’s medlemmer en god mulighed for at 
komme med bud på, hvad der skal til, for at de bliver 
endnu mere tilfredse med deres medlemskab, da årets 
medlemsundersøgelse blev gennemført. 

7.984 medlemmer gennemførte hele eller en del af 
undersøgelsen ud af 29.293 adspurgte. De tre vigtigste 
grunde til at fastholde medlemskabet er: 

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

Som noget nyt blev medlemmerne bedt om at vælge, 
hvilke tre ord, de bedst mener, beskriver DJ. Her var de 
tre topscorer ordene: Jagtorganisation, 
Interessefællesskab og Faglighed, mens ord som 
Nytænkende, Udviklings-orienteret og Stærk 
samarbejdspartner ikke fik mange stemmer. 

Sammen med de resterende input fra analysen bliver 
ordene bragt i spil i det strategiarbejder der sker frem 
mod repræsentantskabsmødet i 2021, hvor DJ’s nye 
strategi skal vedtages. 

SAGSTYPE 
I 2020

ANTAL I 
PERIODEN

AFSLUTTET EFTER 
FORUNDERSØGELSE

VIDEREBEHANDLET 
OG AFSLUTTET

Økonomisk kriminalitet 3 3

Ulovligheder begået af personer på ledende poster 4 2 1 afsluttet i 2020
1 afsluttet i 2021

Alvorlige 
former for diskrimination

Alvorlige brud på arbejdssikkerheden

Seks af de syv anmeldelser er foretaget anonymt.

DJ’S WHISTLEBLOWERORDNING 
Danmarks Jægerforbunds whistleblowerordning har til formål at give ansatte, tillidsfolk, medlemmer, kursister, leverandører, 
annoncører, samarbejdspartnere og andre eksterne personer mulighed for at anmelde en mistanke og bekymring om uretmæssig 
adfærd eller grove overtrædelser af lovgivning eller retningslinjer udstedt af Danmarks Jægerforbund. 

Det er muligt at anmelde en mistanke og bekymringer inden for følgende hovedgrupper: 

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

Modtageren af anmeldelser, der indberettes via whistleblowerordningen, er PwC.



Kurser og uddannelser

Gennem udvikling af relevante og tidssvarende 
uddannelser arbejder vi i Danmarks Jægerforbund på at 
dygtiggøre jægerne og formidle viden for derigennem at 
medvirke til at sikre den fremtidige jagt og 
vildtforvaltning i Danmark på et bæredygtigt grundlag.  

Antallet af kurser har generelt været stigende i de sidste 
årtier, hvilket vidner om, at jæger er interesserede i at 
uddanne sig. Det er især jægerhåndværkskurser som har 
været i vækst. Corona har dog sat en speciel ramme for 
2020 og betydet, at vi har måtte aflyse mange 
uddannelser. 

MISTET UDBUD 
En del af indtægterne til Danmarks Jægerforbund kommer 
fra opgaver, som forbundet udfører for det offentlige. 
Disse opgaver kommer, som mange andre offentlige 
opgaver i udbud. I 2020 har vi budt på tre EU-udbud: 
formidling, markvildtindsats og uddannelse. De to første 
blev vundet – det sidste tabt. 

Uddannelsesudbuddet blev vundet af Skovskolen under 
Københavns Universitet. Skovskolen får med udbuddet 
støtte til at uddanne vildtforvaltere, jagttegnslærere, 
flugtskydningsinstruktører, riffelinstruktører og 
skydeledere fra 2021. 

Hovedårsagen til, at DJ tabte udbuddet til Skovskolen var 
prisen. Efterfølgende har det vist sig, at deltagerprisen på 
vildtforvalteruddannelsen er fordoblet i forhold til 
tidligere. 

FORTSATTE MULIGHEDER
Danmarks Jægerforbund er forsat godkendt til at udbyde 
de såkaldte ”korte uddannelser”, der var omfattet af 
uddannelsesudbuddet. Det drejer sig om: 

• Jagttegnskursuslærere 
• Udsætning af fuglevildt 
• Flugtskydningsinstruktør 
• Skydeleder, riffel 
• Riffelinstruktør. 

Miljøstyrelsens udbud handlede udelukkende om at kunne 
opnå tilskud til de korte uddannelser, mens godkendelse, 
og dermed retten til at udbyde uddannelserne, kan opnås 
af flere parter. Jægerforbundet er således fortsat 
godkendt til at gennemføre uddannelserne og det sker i 
helt vanlig stil f.eks. i form af instruktøruddannelser til 
vores medlemmer og andre interesserede. 

IKKE MULIGHED FOR MERIT PÅ 
RIFFELINSTRUKTØRUDDANNELSEN
Der er dog sket den ændring, at det ikke længere er 
muligt af opnå merit for instruktionsteknik på 
riffelinstruktøruddannelsen.

Det har tidligere været muligt at søge merit for kurset 
Instruktionsteknik, men det er ikke længere muligt for 
riffelinstruktører. Grunden hertil er, at rammen for korte 
uddannelser under Miljøstyrelsen er ændret, så vi er 
pålagt ikke at give merit på Instruktionsteknik på 
Riffelinstruktøruddannelsen, jf. vores godkendelse af 
uddannelsen. 
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Webinarerne kan ses af alle DJ’s medlemmer her:
kortlink.dk/jaegerforbundet/2c37h

LOKALE KURSER I JAGTFORENINGER
Et centralt punkt i at indfri behovet for lokal uddannelse 
er kredsenes uddannelseskoordinatorer, som i tæt 
samarbejde med Rådgivning & Uddannelse står klar til 
fortsat at øge uddannelsesniveauet hos DJ’s 
medlemsskare. 

Behovet for lokal uddannelse kan dog kun indfries, når 
jagtforeningernes ønsker tilgår uddannelseskoordinatorer 
og/eller Rådgivning & Uddannelse. Derfor er det vigtigt, 
at alle bidrager til at indsende kursusønsker, så alle behov 
kan indfries.

WEBINARER
Da coronaen lagde landet ned i foråret 2020, gav det også 
et fuldt stop for fysiske kurser i jægerforbundet. 
Udfordringen kastede dog også noget positivt af sig, for 
det gav jægerforbundet modet til at springe ud i at 
afholde online webinarer for på den måde at være i 
kontakt med medlemmerne. 

Et webinar er et kursus/seminar, som foregår i et virtuelt 
univers. Deltagere får tilsendt et link på mail, som de kan 
klikke sig ind på, når webinaret begynder. I udgangs-
punktet minder et webinar om de mange onlinemøder, vi 
alle er blevet gode til at afholde, men der er dog ved et 
webinar tale om kommunikation i primært én retning. 
Relevante fagpersoner kan give oplæg og informationer 
via kamera og lyd, og deltagerne kan den anden vej skrive 
spørgsmål eller kommentarer ind til webinaret i en chat-
funktion. 

En stor fordel ved webinaret er, at deltagerne sidder 
hjemme og ikke behøver at transportere sig til 
kursusstedet. 

Resultatet har været – og er - en række webinarer, hvor 
emnerne er mangfoldige: f.eks. blyfri ammunition, 
dirigentrollen, regulering, dataindsamling og 
jagttegnsundervisning. 

Fremadrettet vil der komme flere spændende emner ud 
til medlemmerne i det online univers, så den faglige 
jægerviden kan komme ud og leve, der hvor den er 
allervigtigst. Webinarer som må offentliggøres, bliver 
optaget, og kan genses, når man er logget ind på 

UDVIKLING I JAGTTEGNSUNDERVISNING OG MATERIALER 
I 2020 var 5.582 personer tilmeldt jagtprøven, men kun 
2.975 bestod. Set i lyset af corona er det tilmeldte antal 
relativt højt tal, mens antal beståede er til gengæld et 
lavt antal, der tydeligt afspejler det benspænd, som 
corona medførte. 

2020 blev også et år, hvor der for alvor blev skruet op for 
det online undervisningstilbud. Jagttegnskursuslærere 
indtog virtuelle platforme for at kunne fortsætte 
undervisningen under corona-restriktionerne. Ikke et 
ønskeligt scenarie for nogen, men en nødvendighed indtil 
det fysiske fremmøde var muligt. 

DJ bakkede op om udviklingen via webinarer med 
forskellige temaer, der rettede sig til både nye og erfarne 
jægere. 

Rygraden i jægerforbundets undervisningstilbud til de nye 
jægere er fortsat bogen Jagttegn med tilhørende 
lovsamling, og i 2020 blev porteføljen suppleret med nye 
Wildcards.

OUTDOOR RANGER 
I samarbejde med Højskolen på Kalø, leverer DJ 
undervisning i jagt- og faunamæssige forhold til kurset 
Outdoor Ranger. 

Eleverne består typisk af folk, som har afsluttet en 
uddannelse, gymnasial eller lign. og som afsøger 
muligheder inden for natur og udendørs aktiviteter. Et 
flertal af eleverne har, eller tager jagttegn i forbindelse 
med det samlede forløb som andrager et semester. 

DJ skulle igen i 2020 gennemføre to forløb af 18 dages 
varighed. Forårsforløbet blev afkortet med 6 dage pga. 
Covid-19.



Medier

EKSTERN EVALUERING AF DJ’S MEDIER
I december 2019 gennemførte Miljøstyrelsen i samarbejde 
med analysefirmaet Seismonaut en evaluering af 
formidling og efteruddannelse inden for jagt og 
vildtforvaltning. Evalueringen havde fokus på de danske 
jægeres ønsker og behov for information og 
efteruddannelse. 

Evalueringen viste, at jægerforbundets medier –
magasinet Jæger samt DJ’s hjemmeside - er jægernes to 
primære kilder til information om love og regler. 
Miljøstyrelsen egen hjemmeside var at finde på en 
tredjeplads.  

Evalueringen dannede udgangspunkt for et EU-udbud, hvor 
Miljøstyrelsen sendte formidlingsopgaven til de danske 
jægere i udbud. 

Jægerforbundet vandt udbuddet, som gælder for de 
næste fire år. 

MAGASINET JÆGER
Magasinet Jæger er landets største jagtmagasin med 
143.000 læsere pr. måned ifølge Index Danmark/Gallup. 
Jæger udkommer 11 gange om året og trykkes i 73.000 
eksemplarer. Jæger distribueres med Post Nord til DJ’s 
medlemmer. 

Magasinet Jæger er tilgængelig online efter login via 
jægerforbundets medlemsnet samt i jægerforbundets app.

Hver måned gøres et uddrag af Jæger tilgængelig på den 
åbne del af jægerforbundets hjemmeside samt i DJ’s app, 
hvor det kan læses af alle interesserede.

JÆGERFORBUNDET OG MEDIERNE
Formidling af de gode historier om jagt, jægere, vildt og 
natur er en løbende opgave. Både ikke-jægere, jægere og 
medlemmer er i målgruppen, når vi kommunikerer, og vi 
anvender en bred vifte af platforme for at formidle vores 
budskaber fra ekstern pr til egne medier. 

DJ OG PRESSEN
Med 990 omtaler i 2020 kan vi konstatere, at jægerfor-
bundet er godt repræsenteret i eksterne medier. Af de 
990 omtaler er 424 i dagblade og aviser, mens 59 er 
indslag i radio eller på tv. 

Ikke alt omtale er dog positiv omtale, og der har i årets 
løb været enkelte sager i pressen, der igangsatte DJ’s 
kriseberedskab f.eks. i forbindelse med forgiftning af 
rovfugle. 
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SOCIALE MEDIER
Afhængigt af budskaberne anvender vi følgende sociale 
medier:

Facebook er et populært medie blandt de danske 
jægere. På Facebook deler vi nyheder til en bred 
målgruppe af jægere og der er en god dialog.

Instagram viser primært stemningsfulde billeder og film 
fra aktiviteter og events. Vi anvender #jægerne samt 
#gojagt.

Twitter bruger vi til målrettet indhold til politikere og 
pressen.

LinkedIn bruger vi til at dele jobopslag samt indhold 
målrettet erhvervslivet.

YouTube er en opbevaringskanal til vores mange 
videoer, da vi derved understøtter vores søgeords-
optimering, og som et egentligt medie målrettet de unge 
jægere, der søger en stor del af deres viden via film.

HJEMMESIDEN
Hjemmesiden www.jaegerforbundet.dk er målrettet de 
danske jægeres behov for aktuel viden og nyheder om 
alt, hvad der rører sig i jagtens verden. På hjemmesiden 
formidler vi praktisk viden, jagtfortællinger mv. via 
artikler, film, billeder og illustrationer. 

Hjemmesiden er velbesøgt af danske jægere og 
naturinteresserede. Alene i 2020 besøgte over 1 mio.  
brugere hjemmesiden, og der var over 5,5 millioner 
sidevisninger. 

Nyhedsmodulet på hjemmesiden opdateres stort set 
dagligt, og nyhederne udsendes endvidere som 
nyhedsbreve målrettet specifikke målgrupper, samt 
distribueres via sociale medier og i appen Jæger. 

Ud over de to hovedmedier – magasinet Jæger og 
hjemmesiden – anvender vi en række online baserede 
medier til at formidle vores budskaber. Det er blandt 
andet appen Jæger samt en række sociale medier.
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YouTube 2.600 3.310

Appen Jæger 
- nye brugere pr. år.

7.088 24.181 22.335





Jagtfaglige aktiviteter

Alle jagtfaglige aktiviteter skete i 2020 i skyggen af 
corona. 

SKYDNING RIFFEL, FLUGT OG BUE
2020 blev på grund af corona et trist år for vores 
skydeaktiviteter, idet alle forbundsmesterskaber blev 
aflyst. 

Et lys i mørket har dog været, at de lokale jagtforeninger 
har været gode til at holde gang i skydebanerne trods de 
meget vanskelige forhold og med mange skiftende corona-
restriktioner.

SKYDEPRØVER
Året 2020 var ikke bare pga. corona-situationen et 
anderledes år at afholde riffel- og haglskydeprøver i, men 
også pga. de bekendtgørelsesændringer Miljøstyrelsen 
indførte i løbet af sommeren.

For riffelprøverne er der indført et obligatorisk 
riffelskydeforløb, som alle jægere skal have gennemført, 
inden de kan gå op til riffelprøven. Riffelskydeforløbet er 
en kærkommen mulighed for de lokale jagtforeninger at 
komme i kontakt med alle de nye riffeljægere, som nu 
skal forbi en riffelinstruktør, inden de kan gå op til den 
påkrævede riffelprøve.

Mange jagtforeninger har grebet muligheden, og har i dag 
en langt større berøringsflade med nye jægere.

Administrationen fortsætter med at udvikle redskaber og 
hjælpemidler til jagtforeningerne, så kommunikationen 
med de nye riffeljægere bliver nemmere og bedre.

I 2020 bestod:

2.005 haglskydeprøven 
2.217 riffelprøven
372 bueprøven

FRIVILLIG JAGTPRØVE 
Grundet corona blev alle frivillige jagtprøver aflyste. 

BUEJÆGERNE ARBEJDER MOD EN FUSION
I 2020 blev arbejdet frem mod en mulig fusion mellem 
Foreningen Af Danske Buejægere (FADB) og DJ igangsat.

Planen er at fremlægge et fusionsforslag i 2021 til videre 
drøftelse og behandling på FADB’s generalforsamling 

Arbejdsopgaven ligger i fusionsarbejdsgruppen som har 3 
deltagere fra hver forening. 

Fusionsarbejdsgruppen består af følgende medlemmer:
• Jørgen Vester (FADB) – formand for arbejdsgruppen
• Brian Lisborg (FADB)
• Tom Buxbom (FADB) 
• Carl Johan Mikkelsen (DJ)
• Orla Hansen (DJ)
• Bo Simonsen (DJ)

SKYDEBANEINDSATS
Skydebaneområdet er generelt et område med mange 
arbejdsopgaver, og 2020 var ingen undtagelse. Der har 
over hele landet været behov for assistance til 
udarbejdelse af miljøgodkendelser på skydebaner. 

På trods af udfordringerne med Covid-19 har det været 
muligt at holde en høj effektivitet, hvilket har medført, at 
opgaverne på arbejdslisten er blevet reduceret markant. 
Dermed er ventetiderne for de enkelte skydebanesager 
også meget lav. 

I 2020 har vi i samarbejde med det rådgivende 
ingeniørfirma SWECO fuldført en undersøgelse om 
støjdæmpning fra skydehuse. Undersøgelsen har givet os 
ny og vigtig viden om effekten af støjdæmpning i 
skydehuse. Denne viden kan anvendes i vores rådgivning 
om støjdæmpning, og den vil komme alle vores 
skydebaner til gode. Undersøgelsen er delvist finansieret 
af Miljøstyrelsen via jagttegnsmidler.

I det forgangne år har der været flere afgørelser i 
klagenævnet, som fik positivt udfald for jagtforeningerne. 
Der er truffet afgørelser i klagenævnet, som har 
verificeret DJ’s arbejde. Der er også truffet afgørelser, 
som i fremtiden kan danne præcedens for fremtidige 
skydebanesager, som evt. vil kunne blive påklaget til 
klagenævnet. 

Endnu engang opfordres der til, at skydebaner kontakter 
os så tidligt i processen som muligt, da det vil sikre det 
bedst mulige forløb.

JAGTHUND
Jagthundeområdet i Danmarks Jægerforbund er i en god 
og positiv udvikling. 2020 bød på et endnu større fokus på 
bredden hos medlemmerne og flere uddannelses-
muligheder.

Medlemmerne blev præsenteret for en ny struktur for 
uddannelserne, der har fået samme opbygning som 
strukturen fra DJ-lederuddannelsen. Denne ensartethed er 
bl.a. med til at sikre overskuelighed, genkendelighed og 
større forståelse. 

På trods af Covid-19 lykkedes det at gennemføre de 
planlagte jagthundeinstruktøruddannelser, samt en del 
planlagte prøver, heriblandt Racedysten. Desværre måtte 
Forbundsmesterskabet til gengæld aflyses til stor 
ærgrelse. 



JAGTSTI
Forbundsmesterskabet i Natur- & Jagtsti 2020 blev aflyst. 
Mesterskabsudvalget var inden da i dialog med 
prøveledere og andre frivillige, men konklusionen blev, at 
det ikke var muligt at planlægge og gennemføre et 
forbundsmesterskab af tilfredsstillende kvalitet.

JAGTHORN
Duelighedsprøverne i kredsene og forbundsmesterskab på 
Kastellet i København måtte ligesom mange andre 
arrangementer i 2020 desværre aflyses.

Udvalget har brugt tiden konstruktivt, og arbejdet hårdt 
for at udarbejde tiltag, der kan være med til at gøre 
jagthornskonkurrencerne bedre i fremtiden. Blandt andet 
er der indgået en aftale med to af de store danske 
jagthornskomponister Per Iversen og Knud Andersen om at 
lave en nodepulje af jagthornsmusikstykker, der kan 
anvendes til mesterskaberne, som et alternativ til at 
skulle komponere et nyt stykke hvert år.

TROFÆOPMÅLING
Trofæopmålingen i 2020 har også været præget af corona, 
og der har været færre opmålingsdage. Vi har dog oplevet 
et pænt fremmøde, de steder hvor vi har været, og takket 
være de lokale arrangører har vi kunnet overholde de 
anbefalinger om deltagerantal og afstandskrav, som 
myndighederne havde udsendt. 

Der har af den grund været lidt færre trofæer til 
opmåling i forhold til 2019. Trofækvaliteten på de danske 
råbukke ligger på et stabilt niveau, med et pænt antal 
medaljebukke.  

Internationalt arbejder vi stadig med at påvirke tingene i 
CIC. I 2020 har vi arbejdet sammen med italienske 
senioropmålere om udgivelse af en supplerende vejledning 
til vores manual. Mange ting i manualen er blevet 
udførligt beskrevet, hvilket gør det endnu nemmere at 
opmåle de traditionelle trofæer uden fejlfortolkninger.



Projekter

BLIV NATURLIGVIS 
Covid-19 har også sat sit præg på Bliv NaturligVis med 
både positive og negative påvirkninger. Der har været en 
markant stigning i efterspørgslen på inspirations- og 
undervisningsmaterialer fra lærere og pædagoger, der har 
været meget mere udendørs med eleverne, end de plejer 
at være. Til gengæld har flere skoler og institutioner haft 
lukket for besøg fra folk udefra, derfor har formidlerne 
haft markant mindre at lave, end på et normalt år. 

Ask & Liv-universet har været en stor succes. De første 
500 materialekasser til institutionerne blev revet væk på 
blot 8 timer. Aldrig før har vi oplevet så stor efterspørgsel 
på vores undervisnings- og inspirationsmaterialer. 
Materialet høster stor ros fra naturvejledere og 
pædagoger landet over. 

I 2020 har vi haft et stort fokus på at forankre projektet i 
organisationen, således at vi med projektet udløb i 2022 
er rustet til, også fremadrettet, at sikre det vigtige 
arbejde med formidling af natur, jagt og fiskeri til landets 
skoler og børnehaver. Vi har indledt et samarbejde med 
flere lokale jagt- og sportsfiskerforeninger, hvor vi med 
projektet, har mulighed for at støtte op om den store 
indsats, som flere af foreningerne i forvejen leverer 
indenfor formidling. 

Der er plads til mange flere foreninger, så tøv ikke med at 
kontakte os, hvis vi kan bakke op om din forening eller dit 
arbejde med formidling. 

Projektet udføres i tæt samarbejde med Danmarks 
Sportsfiskerforbund og med støtte fra Nordea-fonden. 

DE UNGE NATURFORMIDLERE
De Unge Naturformildere måtte i 2020 aflyse samtlige 
planlagte arrangementer grundet Covid-19. Dog blev det 
muligt at afholde en lille ryste-sammen-tur for de unge, i 
sensommeren 2020. 

Status på projektet er, at vi er halvvejs i mål med 
rekruttering af unge, men bagud med antal 
arrangementer. Der er udarbejdet materiale til en 
rekrutteringskampagne, samt planlagt kurser målrettet de 
unge, der afvikles så snart situationen tillader det. 
Projektet er blevet forlænget til efteråret 2022 efter 
aftale med Friluftsrådet.

REGULERING AF INVASIVE ARTER
En fortsat stigning i bestanden af mårhunde og fokus på 
Danmarks forpligtigelser i forhold til arter som indeholdes 
af EU’s liste over invasive arter, har medført en ændring i 
Miljøstyrelsens tilgang til indsatsen. 

DJ’s kontraktmæssige leverancer ændrede derfor 
karakter, og koncentrerer sig om formidlingsindsats til 
jægere generelt, administration af udstyr til udlån og 
håndtering af borgerhenvendelser. Formidling til jægere 
sker i form af informationsmøder og kurser i regulering af 
invasive rovpattedyr. Corona-situationen lagde en 
dæmper på aktiviteterne, og der blev derfor kun 
gennemført 31 arrangementer. 

Naturstyrelsens engagement koncentrerer sig om NST-
arealer, større ejendomme og håndtering af GPS-mærkede 
mårhunde. Miljøstyrelsen bærer den overordnede 
projektledelse af indsatsen.



Administration
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DJ’s mange aktiviteter supporteres af en administrativ 
organisation på 54 ansatte.

Administrationen er organiseret i fire afdelinger:

DIREKTION
Direktionen varetager den daglige øverste ledelse.

RÅDGIVNING & UDDANNELSE
Afdelingen arbejder med vildtforvaltning, vildtbiologisk 
og jagtfaglig ekspertise samt jagtrelaterede aktiviteter. 

Afdelingen planlægger og udfører aktiviteter vedrørende 
jagtfaglige kurser og uddannelse, våben, skydning, hunde 
og vildt som råvarer.

MEDLEMSSERVICE & INTERN SERVICE
Afdelingen har ansvar for økonomi og it, medlemsservice
og facility.

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

Afdelingen varetager jægerforbundets kontakt med 
eksterne medier. 

Afdelingen varetager jægerforbundets jagtpolitiske 
interesser samt sikrer en stærk bagvedliggende 
organisation.

JAGTENS HUS SOM ARBEJDSPLADS
DJ’s administration har til huse i Jagtens Hus lige uden 
for Rønde. 

Jagtens Hus er en populær arbejdsplads. Det ses i den 
årlige måling af medarbejdertilfredsheden, der i 2020 
viste, at 76 % af alle ansatte var tilfredse. Tallet var på 
med niveau med tidligere år.

Medarbejdernes tilfredshed i procent 



Indtægter og udgifter
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RÅDGIVNING OG UDDANNELSE 
• Afholdelse af kurser i skydning, hunde, vildthåndtering mv.
• Rådgivning om jagt, våben, skydning og hunde
• Uddannelse af instruktører
• Jagttegnsuddannelse
• Afholdelse af prøver
• Faglig understøttelse af det politiske 

arbejde i vildtforvaltningsrådet
• Markvildtindsatsen
• Hjortevildtindsatsen
• Trækvildtindsatsen
• Forskningsprojekter

KOMMUNIKATION
• Magasinet Jæger
• Hjemmeside og app
• Sociale medier
• Naturformidling
• Presse og PR

ADMINISTRATION
• Organisation, udvikling og strategi
• Økonomistyring
• It
• HR

POLITIK
• Politisk interessevaretagelse
• Jagtlovgivning
• Lobbyarbejde nationalt og internationalt

STØTTE TIL ORGANISATIONEN
• Medlemsadministration og –support
• Kontingentopkrævning
• Support til jagtforeninger, jægerråd, 

kredse, udvalg og hovedbestyrelse
• Skydebanesupport
• Juridisk bistand
• Tilskudsordninger
• Interne møder

HER KOMMER PENGENE FRA

DET BLIVER PENGENE BRUGT TIL

Tak for bidrag til…



Finansiering

Covid-19 har kunnet mærkes på omkostningssiden, hvor 
specielt møder og rejseomkostninger har bidraget med 
en besparelse på over 3 mio. kr.  

It-omkostningerne har været stigende til etablering af 
hjemmearbejdspladser og mere support til at få tingene 
til at køre hjemmefra. Dertil kommer, at der er 
etableret ekstra it-sikkerhedstiltag.

Ejendomsomkostningerne er faldet, da der ikke har 
været foretaget investeringer i lokalerne.

Egenkapitalen udgør ultimo 2020 54,7 mio. kr. mod 48,1 
mio. kr. året før, ud af en samlet balance på
66,5 mio. kr.

FORVENTNINGER TIL FREMTIDEN
Der er for år 2021 budgetteret med et overskud på ca. 
250.000 kr. inklusiv det budgetterede overskud i
DJ Administration A/S. I det regnestykke har 
Hovedbestyrelsen igangsat ekstraordinære aktiviteter
for ca. 1 mio. kr. 

Vores annoncører er fortsat trængte, hvilket vil give 
færre annonceindtægter, ligesom eksterne tilskud til 
projekter også kan blive ramt, da visse leverancer atter 
kan blive udskudt.

ØKONOMI
Danmarks Jægerforbunds nettoresultat for 2020 efter 
forbrug af puljer blev på ca. 6.5 mio. kr. Resultatet er 
tilfredsstillende set i lyset af, at Covid-19 har haft stor 
indflydelse på forbundets aktiviteter, hvor mange er 
blevet aflyste under nedlukningen af Danmark, ligesom 
mange møder har været afholdt på Teams.

Indtægterne har under ét udvist et fald på over 5,5 mio. 
kr., og korrigeres der for et ekstraordinære tilskud på fra 
Friluftsrådet i 2019, samt et provenu fra salg af 
ejendommen vi arvede i 2018, er faldet på godt 5 mio. 
kr., hvilket primært skyldes, at tilskud til
markvildtsindsatsen et reduceret. 

Ellers er indtægterne i 2020 særligt påvirket af de 
aflyste kurser og aktiviteter, samt flere indtægter fra 
fonde og kontingenter.

Medlemstallet er faldet med 803 medlemskaber og udgør 
pr. 1.10.2020 89.073. Kursisterne tegner sig for over 
halvdelen af nedgangen og kan sandsynligvis tilskrives 
Covid-19.

Omkostningerne er samlet set faldet med 11 mio. kr., 
hvoraf personaleomkostningerne alene er reduceret med 
4.5 mio. kr., som følge af det mindre tilskud til 
markvildtsindsatsen. 
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DANMARKS JÆGERFORBUND
Molsvej 34
8410 Rønde
Tlf. 88 88 75 00
post@jaegerne.dk

FACEBOOK
www.facebook.com/jaegerforbundet

TWITTER
@jaegerne

LINKEDIN
www.linkedin.com/company/danmarks-jaegerforbund/

INSTAGRAM
#jaegerne

YOUTUBE
www.youtube.com (søg Jægerforbundet)

GØR NOGET GODT – STØT JAGTENS SAG

VIL DU DONERE 200 KR. TIL DANMARKS JÆGERFORBUND?  
Du skal vide, at din donation er værdifuld, for når du giver Danmarks Jægerforbund 200 kr., får organisationen 
langt mere igen, end du måske umiddelbart tror. Regler fra SKAT betyder, at hvis blot 100 personer eller 
virksomheder donerer 200 kr., så kan Jægerforbundet opnå momskompensation. 

Donationerne betyder også, at Danmarks Jægerforbund kan opnå en §8a-godkendelse. Det er en godkendelse, 
som er vigtig for frivillige organisationer, da den hjælper med at sikre offentlige tilskud til hele 
organisationen.

Momskompensationen bidrager med over en million til Jægerforbundets økonomi, og derfor gavner din 
donation alle vores medlemmer. 

SÅ NEMT ER DET 
Du kan vælge at donere 200 kr. via Mobilepay på tlf. 70 722.

Støtter du som privatperson, så skriv: Jagt + CPR-nummer i tekstfeltet, så indberetter vi din donation til 
SKAT, så kan du opnå et skattefradrag for de penge, du donerer. Vil du støtte som virksomhed? Så skriv Jagt 
+ CVR-nummer.
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