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FÆLLES FOKUS PÅ DE DANSKE ROVFUGLE 
Vi skal passe bedre på de danske rovfugle. Derfor er Danmarks Jægerforbund (DJ) og Dansk 

Ornitologisk Forening (DOF) gået sammen om projektet Fælles fokus på de danske rovfugle. 

Misforståelser og manglende viden har i mange år resulteret i gentagende eksempler på drab på 

rovfugle i Danmark. Ved fælles hjælp vil DOF og DJ nu komme misforståelserne til livs gennem 

formidling om rovfuglenes biologi og rolle i naturen. 

Formidlingen kommer blandt andet til udtryk i form af forskellige undervisningsmaterialer samt 

en konference om rovfugle. 

Læs mere om projektet her: 

 

 
 

Projektet er støttet af 15. Juni Fonden 
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”De (rovfuglene) staar i Væsen, i Levevis og i Fysik i en Klasse 

helt for sig selv. De er, naar det kommer til Stykket, slet ikke 

Røvere eller Mordere, hvis man vil anlægge sødladne 

moralske betragtninger i Dommen over deres Gøren og Laden. 

De lever, som det nu engang er bestemt de skal leve.” 

(Hansen, 1945) 

 

 

Foto: Claus Lind Christensen 

 

 

 

  
  



 

ROVFUGLENE ER EN SUCCESHISTORIE I DANMARK  
Projekt Fælles fokus på de danske rovfugle handler om at komme den sidste rest af rovfugledrab 

til livs, om at nedbryde myter og om at oplyse og udbrede kendskabet til de danske rovfugle. Og 

så handler det netop ikke om at pege fingre, fordømme og lede efter gerningsmænd.  

Tekst: Jacob Munkholm Jensen 

Foto: Jacob Munkholm Jensen & Lene Midtgaard 

Der var ornitologer med gummiarmerede håndkikkerter og jægere med groftvævede 

skovmandsskjorter – alle friluftsmennesker om en hals, alle dedikerede til deres store interesse 

og forbrødrede i en fælles sag. Som led i projektet Fælles fokus på de danske rovfugle var der 

den 25. august 2022 nemlig indbudt til konference i Jagtens Hus. Værterne var Danmarks 

Jægerforbund og Dansk Ornitologisk Forening (DOF) i fællesskab, og iblandt gæsterne var der 

både fuglekiggere, forskere, repræsentanter fra myndighederne, jægere, landmænd, skovfolk og 

andre naturinteresserede. 

På listen over foredragsholderne kan nævnes rovfugleentusiasten og DOF’eren Jan Tøttrup, 

formanden for Danske Herregårdsjægere Morten Truelsen, jægerforbundets antropolog Marianne 

Ebbensgaard, biolog og trækvildtkonsulent i jægerforbundet Iben Hove Sørensen og lektor ved 

Aalborg Universitet Jes Lynning Harfeld, som bl.a. forsker i rewilding, jagt, 

dyreadfærdsforskning mv. For blot at nævne et udvalg. 

 

 

Foto: Jan Tøttrup fra Vendsyssel har beskæftiget sig med rovfugle igennem størstedelen af sit liv, og nyder også 
blandt jægerne stor respekt for sin viden og engagement. 

 

 

 

https://www.jaegerforbundet.dk/media/20010/rovfuglekonference_11.jpg?anchor=center&mode=crop&rnd=133059834740000000
https://www.jaegerforbundet.dk/media/20010/rovfuglekonference_11.jpg?anchor=center&mode=crop&rnd=133059834740000000
https://www.jaegerforbundet.dk/media/20010/rovfuglekonference_11.jpg?anchor=center&mode=crop&rnd=133059834740000000


7 

 

 

Slut med drab på rovfugle i Danmark 

- DOF og jægerforbundet rummer tilsammen 100.000 medlemmer, og der er grund til at kippe 

med flaget, når de to foreninger går sammen om at gøre en indsats. Noget tyder på, at 

faunakriminaliteten i Danmark er få personers værk, og at disse sandsynligvis handler på egen 

hånd, pointerede Jan Eriksen, formand for Vildtforvaltningsrådet i sit indledende oplæg. 

Han opfordrede til at praktisere social kontrol. Når fuglekiggeren ikke respekterer adgangsforbud 

på ynglesteder i sin jagt på det perfekte billede, eller når f.eks. jagtkammerater ytrer sig 

negativt om ulv eller kongeørn. 

- Sig fra! Det kræver mod, men det virker faktisk, lød opfordringen fra Jan Eriksen. 

 

 

Foto: Jan Eriksen, formand for Vildtforvaltningsrådet, talte i sit indlæg om rovfuglenes rolle og roste DOF og DJ for 
den fælles indsats. 

Fremgang blandt de fleste arter 

Rammen om konferencen var som sagt Jagtens Hus i sine idylliske omgivelser med havet til den 

ene side og løvskov til den anden. Netop udenfor salen, hvor deltagerne var samlet, har en 

tårnfalk igennem flere måneder haft nattesæde på et overvågningskamera, og på fliserne 

nedenunder danner falkens efterladenskaber en hvid pyt som bevis. Og på himlen over huset 

svæver det musvågepar, der holder til heromkring, mens den røde glente har sine daglige 

jagtmarker i plovfurerne omme bag den lille skov. 

Det går i det store og hele meget bedre for rovfuglene i Danmark. Der er fremgang blandt arter 

som rørhøg, havørnen og rød glente, som stort set ikke ynglede i Danmark for 50 år siden. Men 

også musvågen, tårn-, lærke- og vandrefalken har i dag sunde ynglebestande. Alle sammen 

arter, der så sent som i 1970’erne var stærkt truede og i visse tilfælde nærmest udryddet 

https://www.jaegerforbundet.dk/media/20009/rovfuglekonference_8.jpg?anchor=center&mode=crop&rnd=133059834370000000
https://www.jaegerforbundet.dk/media/20009/rovfuglekonference_8.jpg?anchor=center&mode=crop&rnd=133059834370000000
https://www.jaegerforbundet.dk/media/20009/rovfuglekonference_8.jpg?anchor=center&mode=crop&rnd=133059834370000000
https://www.jaegerforbundet.dk/media/20009/rovfuglekonference_8.jpg?anchor=center&mode=crop&rnd=133059834370000000
https://www.jaegerforbundet.dk/media/20009/rovfuglekonference_8.jpg?anchor=center&mode=crop&rnd=133059834370000000


 

herhjemme. Omvendt har duehøg, spurvehøg og tårnfalken endnu ikke set samme positive 

udvikling, ligesom der hvert år stadig findes eksempler på forgiftede og skuddræbte rovfugle. I 

perioden fra 2009-2020 blev der fundet og registreret i alt 61 døde rovfugle, forgiftet eller på 

anden måde udsat for ulovlig efterstræbelse. 

Fordomme skal nedbrydes 

En vigtig pointe under konferencen var, at det fælles projekt ikke handler om at pege fingre og 

identificere gerningsmænd. I stedet handler det - som nævnt - om at udbrede kendskabet til 

rovfuglene, ikke mindst overfor de yngste generationer, men også om at finde ud af hvorfor 

nogen - hvor få de end måtte være - tilsyneladende bliver ved med at ty til ulovligheder. 

Kadavere med carbofuran i skovbunden, rovfuglefælder med levende agn, døde fugle med hagl i 

kroppen. Hvordan får vi disse mennesker i tale, og kan der være nogen, som er ansat på steder, 

der presser dem til at overskride egne moralske og etiske grænser? 

 

 

Foto: Omtrent et halvt hundrede indbudte gæster og oplægsholdere deltog i konferencen i Jagtens Hus. 

I sit indlæg stillede DJ’s trækvildtkonsulent Iben Hove Sørensen det retoriske spørgsmål, om der 

findes grænser for det gode samarbejde mellem ornitologer og jægere. Hun svarede selv: 

- Ja, det gør der. Jeg møder dem jævnligt i mit daglige arbejde. Men når man møder grænsen, 

så skal man skubbe til den eller bryde den helt ned. Det skal være slut med begreber som ”dem” 

og ”os,” fastslog Iben Hove Sørensen. 

- Som én sagde i pausen, så er vi da heller ikke kommet op at slås endnu, tilføjede hun med et 

smil. 

Og så skal både jægere og ornitologer gøre op med en række historiske fordomme om hinanden. 

Som det tydeligt fremgik af indlægget, leveret af herregårdsjægernes formand, Morten 

https://www.jaegerforbundet.dk/media/20007/rovfuglekonference_5.jpg?anchor=center&mode=crop&rnd=133059833910000000
https://www.jaegerforbundet.dk/media/20007/rovfuglekonference_5.jpg?anchor=center&mode=crop&rnd=133059833910000000
https://www.jaegerforbundet.dk/media/20008/rovfuglekonference_9.jpg?anchor=center&mode=crop&rnd=133059834270000000
https://www.jaegerforbundet.dk/media/20008/rovfuglekonference_9.jpg?anchor=center&mode=crop&rnd=133059834270000000
https://www.jaegerforbundet.dk/media/20008/rovfuglekonference_9.jpg?anchor=center&mode=crop&rnd=133059834270000000
https://www.jaegerforbundet.dk/media/20008/rovfuglekonference_9.jpg?anchor=center&mode=crop&rnd=133059834270000000
https://www.jaegerforbundet.dk/media/20008/rovfuglekonference_9.jpg?anchor=center&mode=crop&rnd=133059834270000000
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Truelsen, så er der vitterlig løbet meget vand igennem åen siden gamle dage, hvor jagten på 

rovfuglene var fri, og hvor alle kneb i bogen gjaldt. I dag kan det sågar være et salgsparameter 

for et jagtvæsen at påpege, at der hér på terrænet er plads til både udsatte fasaner og de 

rovfugle, der i vid udstrækning lever af dem. 

Det er nu en gang naturens orden. 

 

Foto: Konferencen afsluttedes med en paneldebat, hvor der også var mulighed for at stille spørgsmål fra salen. Det 
hele blev styret professionelt af Niels Kanstrup. 

 

 

 

 

 

  



 

PROGRAM 
 

09.00-09.30  Registrering og morgenkaffe/posters 

09.30-10.30  Velkomst og keynote 

09.30-09.45  Velkomst  

  Claus Lind Christensen, formand for Danmarks Jægerforbund 

  Egon Østergaard, formand for Dansk Ornitologisk Forening 

09.45-10.00 Præsentation af projektet Fælles fokus på de danske rovfugle 

  Lene Midtgaard, projektleder DJ  

10.00-10.45 Rovfuglenes rolle  

Jan Eriksen, formand for Vildtforvaltningsrådet  

10.45-11.00  Pause/posters 

11.00-12.35  De danske rovfugle  

11.00-11.30  Baggrunden for projektet/efterstræbelse af danske rovfugle 

Knud Flensted, DOF  

11.30-11.45  Udviklingen i de danske rovfuglebestande 

Thomas Vikstrøm, DOF  

11.45-12.00 Duehøgen – ven eller fjende? 

Jan Tøttrup, DOF  

12.00-12.15 Er der plads til kongeørn i Danmark? 

Jan Tøttrup, DOF 

12.15-12.35 En herregårdsjægers perspektiv 

Morten Truelsen, Danske Herregårdsjægere  

12.35-13.15  Frokost/posters 

13.15-14.45  Natursyn 

13.15-13.45 Resultater af projektets analyse 

Marianne Ebbensgaard, DJ  

13.45-14.15 Naturetik – refleksioner over natursyn 

Jes Lynning Harfeld, AAU  

14.15-14.45 Motiver bag drab af rovfugle 

Hans Peter Hansen, AU  

14.45-15.15  Kaffepause/posters 

15.15-17.00  En fælles vej frem? 

15.15-15.30 Vejen frem - fælles mål og værdier 

Steffen Brøgger-Jensen, 15. Juni Fonden 

15.30-15.45 Er der grænser for det gode samarbejde? 

Iben Hove Sørensen, DJ 
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15.45-16.45 Afslutningsdebat 

Ordstyrer: Niels Kanstrup 

Deltagere: Claus Lind Christensen, Egon Østergaard, Morten Truelsen, 

Hans Peter Hansen, Jan Eriksen 

16.45-17.00 Afrunding  

Projektgruppen 

 

 

 

Foto: Danmarks Jægerforbund 

  



 

FORMÆNDENE HAR ORDET 
 

Den 28. november 2021 offentliggjorde Dansk Ornitologisk Forening og Danmarks Jægerforbund, 

at projekt Fælles fokus på de danske rovfugle havde opnået finansiering fra 15. Juni Fonden. I 

den forbindelse offentliggjordes en video med de to foreningers formænd. 

- De fleste rovfugle har det heldigvis godt, men der har desværre været nogle rovfugledrab 

gennem årene, og det er både DJ og DOF enige om er noget svineri. Så det er kanongodt, at vi 

nu sætter fælles fokus på rovfuglene, siger formand i DOF BirdLife, Egon Østergaard. 

- DJ og DOF har sine uenigheder. Men netop rovfuglenes velbefindende er vi enige om. Og det 

giver en helt særlig styrke til vores samarbejde. Når vi går sammen om at oplyse om 

rovfuglene, så kan vi fjerne nogle af de myter, der findes både hos DOF’ere, jægere og i 

befolkningen generelt, siger Claus Lind Christensen, formand i Danmarks Jægerforbund. 

Se videoen med de to formænd her: 

 

  

Foto: Claus Lind Christensen og Egon Østergaard på ekskursion i 
Nordjylland. 
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KEYNOTE  
Rovfuglenes rolle 

Svævende over landskabet ser de på én gang majestætiske og frygtindgydende ud, når de 

tålmodigt scanner omgivelserne for potentielle byttedyr. Panikken breder sig i 

vandfugleflokkene, når havørnen nærmer sig, og det samme gælder på havens foderbræt, når 

spurvehøgen pludselig kommer forbi. Rovfuglene er fascinerende skabninger, og mange af de 

danske arter er disse år i fremgang. 

Tekst: Lene Midtgaard & Iben Hove Sørensen 

”Der skal nogen til det værste, ogsaa mellem Fuglene. For dem (som for Pattedyrene) gælder 

det, at der altid mellem dem færdes Røvere og Mordere, der tager rigelig Tribut af de flyvende 

Skarer. Det er Rovfuglene. Men der er det tiltalende ved disse Luftens Stimænd, at naar de 

gaar paa Rov – og det gør de fra Solen står op, til den gaar ned, undertiden længere endnu – saa 

er det ikke for at samle til Bunke. […]De har kun eet formaal i hele deres Jagen og Myrden – de 

skal bare være mætte.” (Hansen, 1945) 

Sådan indleder Poul Hansen sin bog ”De vingede Røvere” fra 1945. Citatet blev læst højt på 

konferencen Fælles om rovfuglene, der blev afholdt i Jagtens Hus som et led i projektet Fælles 

fokus på de danske rovfugle. Citatet – og bogens øvrige tekst - italesætter menneskets 

konfliktfyldte forhold til rovfugle, og den er stadig relevant i dag, selvom de fleste i dag 

betragter rovfuglene med stor fascination.  

Netop denne fascination og den rolle, som rovfuglene spiller i både naturen og samfundet, var 

emnet for konferencens keynote speaker, formand for vildtforvaltningsrådet, Jan Eriksen.  

”Jeg opfatter, at rovfuglene i dag har en endnu større og mere fascinerende tiltrækning på 

mennesker end tidligere”, sagde Jan Eriksen. Rovfuglene betegnede han både som jægere, 

skraldemænd og øverst i hierarkiet, og med ordene ”Rovfuglene er en succeshistorie i moderne 

tid [...]. Men giv nu naturen plads og lad den udfolde sig. Man skal huske at tage vare på 

succesen; den skal jo fortsætte til glæde for arterne selv og alle os, der skal se og opleve dem” 

mindede han os alle om, at vi skal passe godt på dem. 

Efterfølgende er Jan Eriksens indlæg blevet til en podcast, som nu udgives i regi af projektet. 

Det er vores håb, at denne podcast sammen med projektets andre udgivelser vil medvirke til at 

skabe yderligere fascination og udbrede mere viden om rovfuglene – de er en vigtig del af vores 

natur og udfylder vigtige roller i vores økosystem. 

Lyt til podcasten Rovfuglens rolle – i naturen og samfundet her: 

 

 



 

Præsentationer 
I dette afsnit deles et resume af konferencens oplæg. De præsentationer som må deles, kan ses i 

deres helhed her (nederst på siden): 

 

 

 

 

 

Foto: Claus Lind Christensen 

  



15 

 

Lene Midtgaard, Vildt- og naturkonsulent ved Danmarks Jægerforbund 

 

Resume: 

Præsentation af projektet og det arbejde som pågår. Herunder kan nævnes fælles artikler, 

afholdelse af workshops, produktion af podcasts og formændenes besøg på en ejendom med 

ynglende duehøge forud for projektets debat på naturmødet.  

                                  

                                                                                         
                                                                                             

                                                                                              
                                                                                       
                                                                                              
                                                                                      
                                  

                                                                                   
                                                                                          
                                                                                               



 

Knud Flensted, Biolog ved Dansk Ornitologisk Forening 

 

Resume: 

Alle danske rovfugle blev fredet i 1967, dog med mulighed for regulering af visse arter frem til 

1990’erne. Desværre forekommer der, på trods af fredningen, årligt illegal efterstræbelse af 

rovfuglene i form af nedlæggelse, fældefangst og forgiftning. I perioden 2009-2020 blev der 

registreret i alt 61 rovfugle, som havde været udsat for illegal efterstræbelse. Den typiske 

dødsårsag var forgiftning med carbofuran, som er et insekticid, der har været forbudt i EU siden 

2008.  
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Thomas Vikstrøm, Biolog ved Dansk Ornitologisk Forening 

 

Resume: 

Generelt set går det godt for de danske rovfugle. Artsdiversiteten blandt de ynglende rovfugle er 

den højeste i 50 år, og for de rovfugle, som er standfugle, vil det kræve forbedringer eller 

forøgelser af deres levesteder for at antallet kan øges yderligere.

            
     
        
             

                                                                                 

                                       



 

Jan Tøttrup Nielsen, DOF’s rovfuglegruppe 

Duehøg – ven eller fjende? 

 

Resume: 

I perioden 1979-2021 har Jan Tøttrup ringmærket et stort antal nordjyske duehøge og har derfor 

et godt indblik i bestandsudviklingen i landsdelen. Især i 1990’erne var der et stort 

konfliktniveau i forbindelse med udsætning af fjervildt, og der blev årligt registreret flere 

ulovlige fælder. 
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Jan Tøttrup Nielsen, DOF’s rovfuglegruppe 

Er der plads til kongeørnen i Danmark? 

 

Resume: 

Kongeørnen har etableret sig på 7 forskellige lokaliteter de seneste 25 år, og i de senere år har 

bestanden af ynglepar ligget på 4-5 par. Potentielt er der formodentlig plads til flere ynglepar i 

Danmark, men udbredelsen går langsomt, og årsagen er svær at identificere.  

Undersøgelser af byttedyr ved danske kongeørnereder i perioden 2005-2019 viser, at hønsefugle 

udgør en stor del af kongeørnenes føde.  



 

Morten Truelsen, Formand for Danske Herregårdsjægere 

 

Resume: 

Indblik i hverdagen som herregårdsskytte og arealforvalter med ansvaret for udsætning af 6 

ugers fasankyllinger. På ejendommen findes duehøg, spurvehøg, rørhøg, blå kærhøg, havørn, rød 

glente, tårnfalk, vandrefalk, hvepsevåse og musvåge.   

Fælles fokus på danske

rovfugle

 orten Truelsen

Skytte, areal  , og vildtforvalter på  rahesborg  ods

Formand for Danske Herregaardsjægere
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Marianne Ebbensgaard, Antropolog ved Danmarks Jægerforbund 

 

Resume: 

Præsentationen giver en indsigt i den bagvedliggende analyse, der har til hensigt at undersøge 

og udpege målgrupper for formidling i forhold til at udbrede viden om rovfuglene, så myter og 

misforståelser på sigt kan manes i jorden. Samtidig giver analysen et indblik i hvilke faktorer, 

der kan spille ind, når nogen tyer til efterstræbelse af rovfugle. 

  

         
                         

        

                                



 

Jes Lynning Harfeld, Lektor ved Aalborg Universitet 

 

Resume: 

Præsentationen giver en introduktion til natursyn og naturetik og redegør for forskellige af typer 

af udsagn, som bruges i den naturetiske debat: faktuelle udsagn, de «tykke» begreber 

(naturbegribelser) og etiske udsagn. Begreberne kan være svære at skelne imellem, og nogle 

udsagn kan indeholde elementer fra flere, afhængig af motiv og tolkning. Det er sjældent, at 

nogen har et konsistent natursyn – naturbegribelse – da mennesker i forskellige kontekster 

forstår natur forskelligt. 
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Hans Peter Hansen, Seniorforsker ved Aarhus Universitet 

 
 

Resume: 

En søgning på kombinationen af «poaching»og «birds of prey» giver ca. 3500 videnskabelige 

artikler. Der er altså tale om et udbredt fænomen - ikke blot i Danmark. Ulovlige drab på 

vildtarter er med til at vanskeliggøre naturforvaltningen og bidrage til en øget polarisering. Når 

det drejer sig om ulovlige drab på rovfugle, er der en række ligheder med andre former for 

illegale drab på vilde dyr, hvor der typisk er anlagt et nyttedyr vs skadedyr perspektiv. Dog er 

der formentlig et bredere motivgrundlag, ligesom der formentlig anvendes flere forskellige 

aflivningsmetoder. En forandring og dermed nedbringelse eller udryddelse af drab på rovfugle, 

kræver styrket selvregulering og kommunikativ indsats om etik. 

  

                       

                            

                       
           

                            
                      



 

Steffen Brøgger-Jensen, Programchef ved 15. Juni Fonden 

 

Resume: 

Under overskriften «Vejen frem – fælles mål og værdier» addresseres tre grundlæggende 

udfordringer, når grupper af naturbrugere med forskellige indgangsvinkler til netop naturen har 

svært ved at forenes: naturforståelse, natursyn og retorik. Velegnede redskaber til at opnå 

fælles mål og værdier er en åben kommunikation, en gensidig ansvarlighed og et fælles mål. 

Det, som tidligere har været et fjendebillede, skal vendes til et vennebillede.  
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Iben Hove Sørensen, Biolog ved Danmarks Jægerforbund 

 

Resume: 

Et godt samarbejde er oftest baseret på en fælles sag. Vi holder alle af rovfuglene, og det opfattes som 

«rigtigt» at forsøge at stoppe ulovlige drab af rovfugle i Danmark - uanset om man glæder sig over synet af 

de levende rovfugle eller blot forarges over synet af de døde. Derfor har det været meget oplagt og let at 

samarbejde om dette projekt. Men det svære samarbejde findes også, og mange steder i udlandet er 

netop samarbejdet om rovfugle fyldt med konflikter så store, at de forhindrer samarbejde.  

Vi kan kun redde naturen, hvis vi gør det sammen, og forhåbentlig kan projekter som dette vise vejen 

frem. Det er i høj grad relevant at tænke på, hvad vi kan gøre for at hjælpe vores søsterorganisationer i 

udlandet på rette spor. I stedet for konstant at markere grænserne, bør hver enkelt undersøge, hvad der 

skal til for at bryde dem ned. 

  

Er der grænser for det gode
samarbejde 

 ben  ove   rensen,DanmarksJægerforbund
 onferen e, Fælles fokus  å de danske rovfugle,  ugust     



 

Posters  
Ændinger i rovfuglenes udbredelse og bestandsstørrelser 
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Fælles fokus på de danske rovfugle 

 



 

Hvad lever rovfuglene af?
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