
DJ og DOF
Fælles fokus på de danske 

rovfugle

Resultater af projektets analyse



Formål med analysen
• Analysen har til formål at danne retning for en fælles forståelsesramme mellem DJ og 

DOF i forhold til det fremadrettede samarbejde om at formidle viden om rovfugle. 
Det er vigtigt, at alle er enige om, hvilket mål vi arbejder for, og hvordan vi kommer 
derhen. 

• At kortlægge den viden, de erfaringer og de historier, der ligger i DJ og DOF omkring 
menneskets indvirkning på rovfuglebestandene - både positive og negative - og deres 
forståelse/misforståelse af den. 

Analysen har altså to funktioner:

• At skabe et vidensgrundlag, som skaber en basis for videre udvikling af målrettede 
initiativer.

• At danne retning for en fælles forståelsesramme DJ og DOF imellem. 



Anders Lund Madsen: 

‘Nu må I ikke komme op at slås inden Naturmødet’



Hvorfor tyer nogen til 
ulovligheder?

• De brodne kar – de skruppelløse 

• Dem der har viden men af forskellige 
årsager presses til at udføre 
ulovligheder 

• Dem der har begrænset viden og indgår 
i en negativ nedarvet praksis 

• Dem der styres af følelser eller en logik i 
forhold til naturens balance hvor noget 
er truet pga. en anden art. 



Brodne kar



Viden og
pres

Det er ikke afstumpede
mennesker der tyer til at 
komme af med rovfuglene



Negativ nedarvning 
af praksis

“Duehøgen skaber panik hos 
fasanerne og så skaber den også
panik I mennesket.”



Følelser



”Hvorfor skal jeg passe på 
Rovfuglebestanden når det er 
agerhønsene der har det svært?

Vi driver ikke jagt på agerhøns 
men gør rigtig meget for at 
forbedre deres levesteder og så 
kommer rovfuglen lige og nupper 
dem”

Informant 1



Reciprocitet (gensidighed) 
mellem menneske og 
natur

Der opstår en ulighed i 
reciprociteten mellem menneske og 
natur. Man giver noget til naturen, 
man hjælper den på vej og så er 
naturen selv med til at tage det væk 
– Naturen tillægges en forventning 
om en gensidig pagt, som naturen 
ikke kan leve op til.



Natursyn og 
mennesket i 
naturen



Interessenter og den fremadrettede 
kommunikation

• Jægere hjælper med at indrapportere rovfugle – samarbejdet kan nedbryde barrierer

• Opgradering af undervisningsmateriale til udsætningskursus for private udsættere

• Understøtte viden og robusthed for herregårdsjægere på uddannelsen

• De nedarvede negative praksisser skal brydes 

• Fælles kommunikation om rovfugle hos DOF og DJ med fokus på fakta og samarbejde. 
Debatten skal nuanceres

• Den gode historie – rovfuglene er i fremgang og mange jægere er ligeså fortryllede af 
dem som alle andre.

• Mere information om rovfuglenes biologi i jagttegnsmaterialerne

• Generel formidling til det brede samfund herunder ex til børn – vi hader ikke dyr, 
respekten omkring dyrene og deres levevis.


