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- Jeg opfatter, at rovfuglene i dag har en endnu 

større og mere fascinerende tiltrækning på 

mennesker end tidligere.  

- 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. 
Jan Eriksen, Formand for Vildtforvaltningsrådet 

 

 

Foto: Lene Midtgaard 
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BAGGRUND 
(Uddrag af projektbeskrivelsen) 

Af DOF’s nyligt udgivne ynglefugleatlas, Atlas III, fremgår det, at de fleste af landets 

rovfuglearter er inde i en positiv bestandsudvikling. Arter som havørn og rød glente er i løbet af 

de senere årtier blevet langt mere almindelige i den danske natur, og mange mennesker får hver 

dag store naturoplevelser med netop disse to arter.  

Dette til trods forekommer det beklageligvis flere gange årligt, at rovfugle bekæmpes ulovligt 

med gift, våben eller fælder. Antageligvis finder denne efterstræbelse primært sted på grund af 

manglende kendskab til arternes biologi og deres rolle i naturens fødekæder, dog i visse tilfælde 

suppleret med et element af generel, kulturbåren modvilje mod rovdyr.  

Både Dansk Ornitologisk Forening (DOF) og Danmarks Jægerforbund (DJ) ønsker en vild, 

dynamisk og artsrig dansk natur, og begge organisationer tager stærkt afstand fra ulovlig 

bekæmpelse af rovfugle og anden faunakriminalitet.  

DOF og DJ ønsker derfor at samarbejde om en indsats for at udbrede kendskabet til rovfuglenes 

biologi og rolle i naturen, idet vi formoder, at langt de fleste konflikter med rovfugle bunder i 

misforståelser og manglende viden. 

I første omgang etableres et formidlingssamarbejde, der skal være med til at sikre et fælles 

fundament omkring forståelsen af rovfuglene i vores natur og samtidig sende et sæt vigtige 

signaler:  

• DOF og DJ indgår et rovfuglepartnerskab  

• Fælles interesser omkring rovfuglene vægter tungere end uenigheder  

• Vi har fokus på viden frem for myter og anekdoter  

Projektbeskrivelse  

Dette projekt tager udgangspunkt i den eksisterende viden om rovfugle, som allerede er 

tilgængelig. Fokus er dermed ikke på at indsamle ny viden om rovfuglene, men derimod om at 

sikre, at den allerede indsamlede viden formidles til så store dele af befolkningen som muligt. 

Hensigten med dette er primært at sikre rovfuglene for fremtiden, blandt andet ved at 

minimere risikoen for ulovlig efterstræbelse som følge af misforståelser og manglende viden, 

men også at øge danskernes forståelse af rovfuglenes rolle i naturen. 

 

  



 

FÆLLES FOKUS PÅ DE DANSKE ROVFUGLE 
Tekst: DOF & DJ 

Det skal være helt slut med drab på rovfugle i den danske natur, lyder det fra Dansk 

Ornitologisk Forening (DOF) og Danmarks Jægerforbund (DJ), der nu indgår et 

”rovfuglepartnerskab”. Den fælles interesse for naturen og rovfuglene vejer tungere end 

uenighederne. Derfor indleder DOF og DJ et samarbejde om at udbrede kendskabet til 

rovfuglenes biologi og rolle i naturen. 

Hvert år bliver fredede, danske rovfugle fundet dræbt af gift, skud eller fælder. Det er helt 

igennem uacceptabelt, og derfor går DOF og DJ nu sammen i projektet ’Fælles fokus på de 

danske rovfugle’, der skal sætte en fuldstændig stopper for drabene. 

- 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, 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. 

Otte ud af 13 danske rovfuglearter er i fremgang, og tidligere tiders negative syn på rovfuglene 

er for de flestes vedkommende vendt til en øget interesse og betagelse af luftens jægere. 

Desværre foregår der beklageligvis stadig ulovlig bekæmpelse af rovfugle. 

Både i DJ og i DOF er formodningen, at langt de fleste konflikter med rovfugle bunder i 

misforståelser og manglende viden. Netop den manglende viden om rovfuglene er 

udgangspunktet for indsatserne i samarbejdet. Derfor skal samarbejdsprojektet primært sikre 

rovfuglene for fremtiden ved at udbrede kendskabet til rovfuglenes biologi og rolle i naturen til 

så store dele af befolkningen som muligt. Mere konkret skal der i løbet af projektet laves 

undervisningsmateriale til relevante uddannelser inden for jagt og naturforvaltning og 

undervisning til børn. 

Se video med de to formænd her: 

https://www.jaegerforbundet.dk/om-dj/dj-medier/nyhedsarkiv/2021/jaegere-og-ornitologer-

vil-stoppe-rovfugledrab/ 

  

https://www.jaegerforbundet.dk/om-dj/dj-medier/nyhedsarkiv/2021/jaegere-og-ornitologer-vil-stoppe-rovfugledrab/
https://www.jaegerforbundet.dk/om-dj/dj-medier/nyhedsarkiv/2021/jaegere-og-ornitologer-vil-stoppe-rovfugledrab/
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SAMARBEJDET SET MED FORMÆNDENES BRILLER 
Tekst: Marianne Ebbensgaard 

Fælles fokus på de danske rovfugle er, udover at være et projekt med en vision om at komme 

efterstræbelse på rovfugle til livs, et projekt, der har samlet to grønne organisationer i et 

samarbejde, der forpligter på en anden måde, end man hidtil har været vant til.  

Begge formænd er enige om, at det har været givende for relationen mellem de to 

organisationer at samarbejde om et fælles projekt støttet af en ekstern fond. Det giver, som DJ-

formand Claus Lind Christensen udtrykker det, en form for håndjern på, hvor fonden laver 

kontrakten og på den måde binder organisationerne sammen i et fælles ansvar om at nå et 

fælles mål. Og det at stå fælles i et projekt er begge enige om både styrker de politiske forhold, 

forhold på medarbejderniveau og forhold til medlemmerne. 

Formand for DOF Egon Østergaard kalder det ligefrem et historisk samarbejde. Ikke fordi de to 

organisationer ikke har samarbejdet før, men fordi det er første gang, at de sammen har samlet 

deltagere på dette niveau til en fælles konference. Det giver et godt signal udadtil.  

Det er stærkt at sætte forskellige fagligheder sammen på tværs af organisationerne, men det er 

samtidig også blevet tydeligt, hvor vigtigt det er, at der ligger en klar forventningsafstemning fra 

start, specielt når man arbejder på afstand af hinanden samt knytter to forskellige 

arbejdskulturer sammen. Det har ikke været uden udfordringer, hvilket skal tænkes med, når 

organisationerne tænker i nye fælles projekter, for det er de begge enige om, er interessant at 

fortsætte med. 

  

 

”Vi er alle sammen på jagt, om det er med gevær 

eller kamera, og jo mere vi kan optræde i det 

offentlige rum, jo mere kan vi nedbryde historier om 

uenigheder.”   

Egon Østergaard, Formand for DOF 

 

 

  



 

MILEPÆLE OG RESULTATER 
 

Analyse 

For at skabe en fælles forståelsesramme, indledtes projektet med en analyse udarbejdet af DJ’s 

antropolog Marianne Ebbensgaard. Analysen blev fremlagt på en workshop i Fuglenes Hus (se 

side 12) og blev også præsenteret på rovfuglekonferencen (se side 16). 

Analysen er derudover viderebearbejdet til en videnskabelig artikel og indsendt til DOFT1.

 

Tekst: Marianne Ebbensgaard 

”Jeg er ikke jæger, jeg er heller ikke fuglekigger – jeg kigger mest på mennesker og menneskers 

adfærd og interaktion med hinanden. Jeg har ikke en politisk dagsorden, og jeg har med 

analysen en intention om, at vi finder fælles fodslag i forhold til kommunikation og 

undervisningsmaterialer. Vi har med indgåelse af projektet her givet hinanden hånden på, at vi 

vil løfte denne problemstilling sammen. I den indledende fase af projektet fik jeg lov til at 

komme med mit input, hvilket var at snuse lidt rundt i felten, så vi skyder med skarpt i vores 

kommunikation. Jeg har selvfølgelig ikke været ude og lave feltarbejde hos en, der dræber 

rovfugle, men har dog en øjenvidneberetning. Analysen kommer ikke til at pege fingre af nogen 

eller konkludere på, hvem gerningsmændene er.  

Jeg har samlet viden sammen i form af litteratur, interviews og sociale medier. Den viden 

systematiseres og kategoriseres, så der danner sig nogle retninger og mønstre, der er 

interessante at gå videre med. Analysen lægger op til nogle ideer til, hvor vi skal lægge vores 

energi fremadrettet, og hvordan vi sammen skal kommunikere. Der er brodne kar i alle 

samfundskontekster, det er ikke dem vi skal beskæftige os med. Vi skal tage fat der, hvor der 

er mulighed for en positiv udvikling, og tage fat der, hvor vi understøtter den gode historie.”  

 
1 Artiklen forventes at indgå i særudgaven af DOFT, som udgives i anledning af DOF’s Rovfuglegruppes 50-
års jubilæum. Det vides dog endnu ikke, om artiklen er accepteret. 
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Artikler og kommunikation 

I løbet af projektperioden er der udgivet i alt tre fælles atikler i Fugle & Natur og Jæger. De har 

kunnet læses i de to magasiner i februar 2022, maj 2022 og november 2022. Den fjerde og sidste 

udgives i februar 2023. Inden udgangen af projektperioden blev der også udarbejdet en 

engelsksproget artikel om projektet til Birdlife og FACE. 

Februar 2022 - Jægere og ornitologer vil stoppe rovfugledrab 

Tekst: Thomas Vikstrøm og Iben Hove Sørensen 

https://www.jaegerforbundet.dk/media/20510/j%C3%A6gere-og-ornitologer-vil-stoppe-

rovfugledrab_ny.pdf 

Maj 2022 – Rovfugletrækket over Skagen 

Tekst: Knud Pedersen og Thomas Vikstrøm 

https://www.jaegerforbundet.dk/media/20364/rovfugletr%C3%A6kket-over-skagen-05_2022.pdf 

November 2022 – Årets gang i rovfuglenes verden 

Tekst: Iben Hove Sørensen 

https://www.jaegerforbundet.dk/media/20365/%C3%A5rets-gang-i-rovfuglenes-verden-

11_2022.pdf 

Februar 2023 – Duehøgen – sammen kan vi vende tilbagegangen 

Tekst: Thomas Vikstrøm 

Artikel til Birdlife og FACE   

Hunters and ornithologists partner up to end raptor persecution (vedlagt som bilag 1). 

Tekst: Anton Gundersen Lihn 

Øvrige artikler 

I regi af projektet udgav Fugle & Natur og Jæger i august 2022, en fælles artikel om kirkeuglen 

fra Føvling. 

Links til øvrig kommunikation er vedlagt som bilag 2. 

 

https://www.jaegerforbundet.dk/media/20510/j%C3%A6gere-og-ornitologer-vil-stoppe-rovfugledrab_ny.pdf
https://www.jaegerforbundet.dk/media/20510/j%C3%A6gere-og-ornitologer-vil-stoppe-rovfugledrab_ny.pdf
https://www.jaegerforbundet.dk/media/20364/rovfugletr%C3%A6kket-over-skagen-05_2022.pdf
https://www.jaegerforbundet.dk/media/20365/%C3%A5rets-gang-i-rovfuglenes-verden-11_2022.pdf
https://www.jaegerforbundet.dk/media/20365/%C3%A5rets-gang-i-rovfuglenes-verden-11_2022.pdf


 

 

Intern Workshop 

Den 2. februar 2022 afholdtes en intern worhshop i Jagtens Hus. Workshoppen havde bl.a. til 

formål at bidrage til udarbejdelsen af den indledende analyse. 

Formålet var blandt andet at dele erfaringer, viden, historier, myter med mere. Derudover 

igangsattes en øvelse med at rangliste rovfuglene efter (opfattet) «værdi». Øvelsen skabte et 

fortroligt rum og gav anledning til en spændende og til tider personlig snak.  

Fra DOF deltog Knud Flensted og Thomas Vikstrøm og fra DJ deltog Marianne Ebbensgaard, Iben 

Hove Sørensen og Lene Midtgaard.  

 

Foto: Lene Midtgaard 
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Foto: Lene Midtgaard 

 

Foto: Lene Midtgaard 



 

 

Workshop i Fuglenes Hus 

Den 17. marts 2022 afholdtes en større workshop i Fuglenes Hus. Fra DOF deltog Egon 

Østergaard, Thomas Vikstrøm, Knud Flensted, Karina Demuth og Simon S. Christiansen 

(sidstnævnte deltog virtuelt). Fra Danske Herregårdsjægere deltog Morten Truelsen, og fra 15. 

Juni Fonden Steffen Brøgger-Jensen. Fra DJ deltog Claus Lind Christensen, Iben Hove Sørensen, 

Marianne Ebbensgaard, Mads Spanggaard Dragsbæk og Lene Midtgaard. 

På workshoppen fremlagdes analysen, og indsatser i forhold til formidling og 

undervisningsmaterialer blev diskuteret. Dagen tjente til at udstikke en retning for det 

resterende arbejde i projektet. 

 

Foto: Lene Midtgaard 

 

Foto: Lene Midtgaard 
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Podcasts 

Er nogle rovfugle nogle bangebukse? Det kan man høre mere om i projektets to podcasts om 

rovfugletrækket ved Skagen. Iben Hove Sørensen fra DJ og Simon Christiansen fra Skagen 

Fuglestation lavede i regi af projektet to podcasts om blandt andet forårets imponerende 

fugletræk over Skagen og fascinationen ved rovfuglene. 

Der er også produceret en tredje podcast i projektet. Jan Eriksens keynote speak er 

efterfølgende indtalt som podcast, af ham selv. 

Lyt til de tre podcasts her: 

https://www.jaegerforbundet.dk/om-dj/dj-medier/nyhedsarkiv/2022/to-podcasts-faelles-om-

rovfuglene/ 

 

  

https://www.jaegerforbundet.dk/om-dj/dj-medier/nyhedsarkiv/2022/to-podcasts-faelles-om-rovfuglene/
https://www.jaegerforbundet.dk/om-dj/dj-medier/nyhedsarkiv/2022/to-podcasts-faelles-om-rovfuglene/


 

Naturmødet 

Det var fra starten et ønske at få projektet repræsenteret på Naturmødet i Hirtshals. Projektet 

ansøgte derfor om at deltage med en debat på Life-scenen2. Det lykkedes, og på åbningsdagen 

deltog formand for DOF Egon Østergaard, formand for DJ Claus Lind Christensen og seniorforsker 

Hans Peter Hansen fra Aarhus Universitet (AU) i en en debat med Anders Lund Madsen som 

moderator. 

 

Foto: Jacob Munkholm Jensen 

Omtale af debatten og video kan ses her: 

https://www.jaegerforbundet.dk/om-dj/dj-medier/nyhedsarkiv/2022/ulovlig-bekaempelse-af-

danske-rovfugle/ 

Forud for Naturmødet havde formændene for de to foreninger sat hinanden stævne på en 

ejendom i det nordjyske med et professionelt jagtvæsen. Formålet var at se ynglende duehøg. 

(Uddrag af artikel) 

Det er torsdag formiddag i Nordjylland, og på denne dag, hvor vejret veksler mellem sol og 

overskyet, har formanden for Dansk Ornitologisk Forening (DOF), Egon Østergaard, formanden 

for Danmarks Jægerforbund (DJ), Claus Lind Christensen, ornitolog og duehøg-entusiast Jan 

Tøttrup og de to herregårdsjægere Jeppe og Mathias, forud for Naturmødet i Hirtshals, sat 

hinanden stævne på et professionelt jagtvæsen med udsætning af fasaner og to par ynglende 

duehøge. 

Besøget på jagtvæsenet gav masser af viden om duehøg med i bagagen, og derudover også en 

ærlig snak omkring ulovlig efterstræbelse af rovfugle og om, hvordan det er et udtryk for et 

natursyn, som mange jægere og herregårdsjægere ønsker at lægge bag sig. Derudover 

understregede besøget også, at det at mødes og tale sammen er vigtigt og nødvendigt. 

Link til artiklen i sin helhed: 

https://www.jaegerforbundet.dk/om-dj/dj-medier/nyhedsarkiv/2022/duehoge-var-vaerter-for-

mode-om-rovfugledrab/ 

 
2 Ansøgning vedlagt som bilag 3 

https://www.jaegerforbundet.dk/om-dj/dj-medier/nyhedsarkiv/2022/ulovlig-bekaempelse-af-danske-rovfugle/
https://www.jaegerforbundet.dk/om-dj/dj-medier/nyhedsarkiv/2022/ulovlig-bekaempelse-af-danske-rovfugle/
https://www.jaegerforbundet.dk/om-dj/dj-medier/nyhedsarkiv/2022/duehoge-var-vaerter-for-mode-om-rovfugledrab/
https://www.jaegerforbundet.dk/om-dj/dj-medier/nyhedsarkiv/2022/duehoge-var-vaerter-for-mode-om-rovfugledrab/
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Foto: Lene Midtgaard 



 

 

Konference 

Den 25. august 2022 afholdtes projektets konference i Jagtens Hus. I alt deltog 52 personer. 

Deltagerne inkluderede myndigheder, jægere, fuglekiggere og repræsentanter fra andre 

interesseorganisationer. 

Formand for Vildtforvaltningrådet, Jan Eriksen, var dagens keynote speaker. Indlægget er 

efterfølgende blev indtalt som podcast og man kan lytte til den her: 

https://www.jaegerforbundet.dk/om-dj/dj-medier/nyhedsarkiv/2022/rovfuglenes-rolle-i-

naturen-og-samfundet/ 

 

Foto: Lene Midtgaard 

Link til konferencerapporten med yderligere omtale af konferencen, program og link til 

oplægsholdernes præsentationer: 

 https://www.jaegerforbundet.dk/media/20579/20221208-konferencerapport.pdf 

 

” [...] 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” [...]” 

Uddrag Iben Hove Sørensens indlæg ”Er der grænser for det gode samarbejde?” 

https://www.jaegerforbundet.dk/om-dj/dj-medier/nyhedsarkiv/2022/rovfuglenes-rolle-i-naturen-og-samfundet/
https://www.jaegerforbundet.dk/om-dj/dj-medier/nyhedsarkiv/2022/rovfuglenes-rolle-i-naturen-og-samfundet/
https://www.jaegerforbundet.dk/media/20579/20221208-konferencerapport.pdf
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Jagttegnsundervisning 

Jagtprøven.dk er Danmarks Jægerforbunds platform til jagttegnsundervisning, og da det fra 

starten var et stort ønske at få udviklet et undervisningsmateriale, var Jagtprøven.dk en oplagt 

platform. 

I pensum til jagttegnsmaterialet indgår syv rovfuglearter: Fiskeørn, musvåge, tårnfalk, 

vandrefalk, rørhøg, spurvehøg og duehøg. I dette materiale blev desuden havørn og rød glente 

tilføjet. 

Undervisningsmaterialet er opbygget med korte informative videoer om rovfuglene, efterfulgt af 

tre spørgmål. I alt er der fire moduler – tre med hver tre rovfugle og til sidst et modul, som 

indeholder en prøve med 40 spørgsmål, som det kendes fra den almindelige jagtprøve. 

Det er formænd og medarbejdere fra de to organisationer, der optræder som rovfuglenes 

ambassadører på videoerne. 

Find Rovfugleuniverset her: 

https://jagtproeven.dk/public/rovfugle/ 

 

 

Foto: Søren Vendelbo 

 

 

  

https://jagtproeven.dk/public/rovfugle/


 

Undervisningsmateriale til børn 

Som en del af projektet er der udviklet et digitalt undervisningsmateriale målrettet de yngste 

skoleelever (indskolingen).  

Materialet tager udgangspunkt i rovfuglenes fællestræk. Derefter går materialet i dybden med ni 

rovfuglearter: Havørn, fiskeørn, rød glente, musvåge, spurvehøg, duehøg, rørhøg, tårnfalk og 

vandrefalk. Slutteligt indeholder materialet en række varierede opgaver om rovfugle.  

Eleverne arbejder med materialet ved at læse eller lytte til teksterne. De kan udvælge en af de 

ni rovfugle, som de ønsker at gå mere i dybden med. Til sidst arbejder de med opgaverne i deres 

egen elevversion af rovfuglebogen ved at skrive, indtale lyd, optage videoer, tegne og indsætte 

tegninger, søge efter billeder m.m. 

Materialet er tilgængeligt for alle indskolingslærere i samtlige af landets kommuner. Via 

platformen SkoleTube findes rovfugle-materialet som en Book Creator-version, samt en Bookie-

version (bruges i 10 af landets kommuner). Både elever og lærere arbejder med materialet via 

deres skoletablet, og det er tilgængeligt i både en lærer- og en elevversion.  

Desuden bliver rovfuglematerialet synligt og tilgængeligt via platformene Bliv Naturlig Vis, 

Skoven i Skolen, samt via ’Fælles fokus på de danske rovfugle’-projektsiden på Danmarks 

Jægerforbunds website.  

Find undervisningmaterialet til børn her: 

https://www.skoletube.dk/video/8020424/815c609af7978918e668290cb4509c16 

 

 

 

  

https://www.skoletube.dk/video/8020424/815c609af7978918e668290cb4509c16
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Posters 

Projektet har udarbejdet tre posters med overskrifterne: 

• Ændringer i rovfuglenes udbredelse og bestandsstørrelse  

Udarbejdet af: Thomas Vikstrøm og Daniel Palm Eskildsen (DOF) 

 

• Fælles fokus på de danske rovfugle 

Udarbejdet af: Lene Midtgaard (DJ) 

 

• Hvad lever rovfuglene af? 

Udarbejdet af: Iben Hove Sørensen (DJ) 

 

Alle posters er opsat og layoutet af Anton Gundersen Lihn (DOF) 

 

Projektets posters har været medbragt til Temadag om Vildtforskning på Århus Universitet, 

Naturmødet 2022, Biodiversitetssymposiet 2022 og projektets konference. 

 

Posters vedlagt som bilag 4. 

 

Posters kan også findes og downloades her: 

https://www.jaegerforbundet.dk/vildt-og-natur/traekvildt/projekter-traekvildt/faelles-fokus-

pa-de-danske-rovfugle/ 

 

(Rov)fugletur for børn 

Den 29. oktober inviterede Ørneklubben Juniorjægerne på (rov)fugletur ved Ølsemagle, hvor der 

blandt andet var mulighed for at se havørn. 

Link: 

https://www.jaegerforbundet.dk/om-dj/dj-medier/nyhedsarkiv/2022/rov-fugletur-for-

juniorjaegere/ 

 

Undervisningsmateriale til udsætningskursus 

Alle med ansvar for mere end 100 stykker fjervildt skal have gennemført et lovpligtigt 

udsætningskursus. Danmarks Jægerforbund er bemyndiget af Miljøstyrelsen til at afholde disse 

kurser, og i samarbejde med Danske Herregårdsjægere og opdrætterforeningen BOVIL 

udarbejdes materiale om rovfugle, som vil indgå i det samlede materiale. 

Det foreløbige udkast er vedlagt som bilag 5. 

  

https://www.jaegerforbundet.dk/vildt-og-natur/traekvildt/projekter-traekvildt/faelles-fokus-pa-de-danske-rovfugle/
https://www.jaegerforbundet.dk/vildt-og-natur/traekvildt/projekter-traekvildt/faelles-fokus-pa-de-danske-rovfugle/
https://www.jaegerforbundet.dk/om-dj/dj-medier/nyhedsarkiv/2022/rov-fugletur-for-juniorjaegere/
https://www.jaegerforbundet.dk/om-dj/dj-medier/nyhedsarkiv/2022/rov-fugletur-for-juniorjaegere/


 

Film 

I forbindelse med projektet udarbejdes også en animationsfilm, som bl.a. handler om hvilken 

rolle mus spiller i forhold til rovfuglene. 

Filmen er udarbejdet af Anton Gundersen Lihn og offentliggøres i januar. 
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PERSPEKTIVERING 
Frygt, fascination og afsky. Det er nogle af de følelser, som rovdyr har fremkaldt - og til en vis 

grad stadig fremkalder - i os mennesker. Frygten for farer, som potentielt lurede i mørket, var 

for vores forfædre reel og velbegrundet. Kulturelt har nogle rovdyr også være tillagt knapt så 

flatterende træk, ofte ondskab, og både i børnebøger og tegnefilm er nogle dyrearter nærmest 

på forhånd castet til at spille rollen som den «onde». 

I vores del af verden er der ikke længere grund til at frygte rovdyrene, og frygt er i mange 

tilfælde også blevet afløst af fascination. De fleste af os ved også godt, at ondskab og slette 

motiver er forbeholdt mennesker, mens det for dyrene handler om sikring af artens og egen 

overlevelse. 

Det har derfor været meget vigtigt for projektet, især med hensyn til undervisningsmaterialet til 

børn, at projektets produkter formidler, hvordan rovfuglene er en del af naturen og de 

fødekæder, der er i naturen. Nogle dyr har en plads i fødekæden, hvor de ofte vil ende som føde 

for andre dyr – herunder rovfuglene. 

I de senere år har der, desværre, været flere eksempler på, at personer i afmagt eller med 

andre motiver har dræbt rovfugle. Reaktionerne på sådanne drab er ofte afstandtagen, både fra 

jægere, fuglekiggere og andre naturinteresserede. Desværre kommer der også nogle gange 

andre reaktioner, som omfatter fordomme og generaliseringer om både rovfuglene og om «de 

andre». Netop dette har vi med vores fælles projekt og samarbejde forsøgt at gøre op med. Der 

skal ikke være noget «os og dem» men i stedet et fælles «vi».  

Desværre er der i projektperioden sket endnu et drab på en rovfugl, idet en havørn blev fundet 

død på Lolland med hagl i kroppen. Vi er desværre endnu ikke kommet så langt, at alle i 

samfundet føler fascination eller blot accept eller respekt for rovdyrene. Følelsen af afmagt og 

endda måske afsky, når rovdyret truer menneskelige interesser, findes stadig hos nogle 

mennesker. Heldigvis er det kun få, der handler på disse følelser, når rovdyrenes plads i toppen 

af fødekæden skaber konflikter. Ulven, som angriber fårene; ræven, som trænger ind i 

hønsegården; spurvehøgen, som jager småfugle ved foderbrættet; og duehøgen, som jager udsat 

fjervildt. 

At det ikke kun er DOF og DJ, som interesserer sig for drab på rovfugle, blev tydeligt for alle, da 

DR i efteråret 2022, over 4 afsnit i serien Ørnedræberne, efterforskede sagen med de 

carbuforan-forgiftede havørne på Tåsinge. For den involverede journalist og den tidligere 

drabschef endte sagen dog, som flere andre før den, som uopklaret. Mange sager om 

faunakriminalitet ender desværre, uden at nogen bliver dømt og stillet til ansvar. 

Derfor anser vi viden, naturforsåelse og aflivning af myter som de vigtigste metoder til at 

komme drab på rovfugle til livs. Som Jan Eriksen nævnte i sin keynote speak på 

rovfuglekonferencen, handler det også om social kontrol. Vi skal italesætte og tage afstand fra 

adfærd, som ikke er foreneligt med et nutidigt natursyn. 

Fælles fokus på de danske rovfugle har måske været på rette sted på rette tid. I hvert fald er 

projektet afviklet i en periode, hvor emnet faunakriminalitet atter er kommet på den 

naturpolitiske dagsorden. Vi håber på, at projektet har gjort sit til at arbejde for en bedre 

verden for vores fælles rovfugle. 

«Vi har en evne til at overvurdere vores evne til forandring på kort 

sigt, og undervurdere vores evne til forandring på lang sigt.» 

Citat fra Hans Peter Hansen’s indlæg til rovfuglekonferencen  



 

BILAG 
Bilag 1: Artikel til BirdLife International og FACE 

Hunters and ornithologists partner up to end raptor 

persecution 

Illegal killing of birds of prey must end. That is the joint message from BirdLife Denmark and 

the Danish Hunters’ Association. This year, the two organizations have joined forces in an 

unusual partnership for the wellbeing of raptors. Hopefully the joint project will inspire 

similar partnerships in other countries. 

Despite efforts to tackle the problem, illegal killing through poisoning, shooting, or trapping of 

birds of prey still occurs annually in Denmark. 

It is unacceptable and the problem has made BirdLife Denmark and the Danish Hunters’ 

Association come together in a joint project to end raptor killings for good. 

- Luckily, most of our birds of prey are doing well, but there is still a threat from humans. 

Both hunters and ornithologists find it revolting. Therefore, it makes me happy, that we 

have been able to join forces with this message to stop illegal killing of raptors, says Egon 

Østergaard, chairman of BirdLife Denmark. 

 

- When we stand together, we make a stronger and more serious case towards the public 

and the government. We experience that the decision makers are more inclined to listen 

when we join forces. Together we can eliminate the misconceptions that lead some 

people to kill birds of prey, says Claus Lind Christensen, chairman of the Danish Hunters’ 

Association. 

The project “Joint focus on the Danish birds of prey” aims to illuminate the nature of birds of 

prey by spreading information and eliminating myths and misconceptions. 

Hope for similar partnerships throughout Europe 

Through the project the organizations have worked together to produce educational material for 

hunters, nature managers and children. A conference on illegal killing of raptors was held in the 

late summer with the participation of stakeholders, national authorities, and researchers. 

Both the Danish Hunters’ Association and BirdLife Denmark hope that the partnership will inspire 

hunters and ornithologists throughout Europe to consider similar partnerships. 

- Illegal killing of birds of prey is a problem not only in Denmark but in the rest of Europe 

as well. We hope that our international partners will explore the possibilities to make 

similar partnerships to strengthen the mission to stop illegal killing of birds of prey, says 

Claus Lind Christensen. 

 

- We need to do our best for nature. And this means that when we have a specific goal, we 

must work together with everyone sharing the same goal, even though we might have 

other conflicting interests. We hope to continue this partnership for the benefit of the 

birds of prey and maybe find even more areas to collaborate to protect nature, says Egon 

Østergaard. 

“Joint focus on the Danish birds of prey” is funded by the Danish foundation 15. Juni Fonden. 

The project started in November 2021 and reaches its conclusion by the end of 2022. 
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For further information: 

Dansk Ornitologisk Forening (DOF) / BirdLife Denmark 

Tel. +45 33 28 38 00 

Danish Hunters’ Association 

Tel. +45 88 88 75 00 

 

  



 

Bilag 2: Kommunikation 

Omtale af projektet med link til relevante materialer og produkter: 

https://www.jaegerforbundet.dk/vildt-og-natur/traekvildt/projekter-traekvildt/faelles-fokus-

pa-de-danske-rovfugle/ 

Omtale af projektet: 

https://www.dof.dk/naturbeskyttelse/projekter/faelles-fokus-pa-de-danske-rovfugle 

28.11.2021 Nyhed om projektet og film med de to formænd: 

https://www.jaegerforbundet.dk/om-dj/dj-medier/nyhedsarkiv/2021/jaegere-og-ornitologer-

vil-stoppe-rovfugledrab/ 

29.11.2022 Nyhed om projektet og film med de to formænd: 

https://www.dof.dk/om-dof/nyheder?nyhed_id=2022 

10.5.2022 Nyhed om podcast fra Skagen: 

https://www.jaegerforbundet.dk/om-dj/dj-medier/nyhedsarkiv/2022/to-podcasts-faelles-om-

rovfuglene/ 

20.5.2022 Nyhed om projektet debat på Naturmødet: 

https://www.jaegerforbundet.dk/om-dj/dj-medier/nyhedsarkiv/2022/ulovlig-bekaempelse-af-

danske-rovfugle/ 

24.5.2022 Nyhed om dræbt havørn med omtale af projektet: 

https://www.dof.dk/om-dof/nyheder?nyhed_id=2067 

25.5.2022 Nyhed om dræbt havørn med omtale af projektet: 

https://www.jaegerforbundet.dk/om-dj/dj-medier/nyhedsarkiv/2022/lollandsk-orn-fundet-

skudt/ 

31.5.2022 Nyhed om formændenes ekskursion til Nordjylland: 

https://www.jaegerforbundet.dk/om-dj/dj-medier/nyhedsarkiv/2022/duehoge-var-vaerter-for-

mode-om-rovfugledrab/ 

16.8.2022 Nyhed om mulighed for deltagelse i Rovfuglekonferencen: 

https://www.jaegerforbundet.dk/om-dj/dj-medier/nyhedsarkiv/2022/kom-til-konference-om-

rovfugle/ 

26.8.2022 Nyhed med omtale af konferencen: 

https://www.jaegerforbundet.dk/om-dj/dj-medier/nyhedsarkiv/2022/rovfuglene-er-en-

succeshistorie-i-danmark/ 

28.9.2022 Nyhed om (rov)fugletur for juniorjægere. 

https://www.jaegerforbundet.dk/om-dj/dj-medier/nyhedsarkiv/2022/rov-fugletur-for-

juniorjaegere/ 

 

https://www.jaegerforbundet.dk/vildt-og-natur/traekvildt/projekter-traekvildt/faelles-fokus-pa-de-danske-rovfugle/
https://www.jaegerforbundet.dk/vildt-og-natur/traekvildt/projekter-traekvildt/faelles-fokus-pa-de-danske-rovfugle/
https://www.dof.dk/naturbeskyttelse/projekter/faelles-fokus-pa-de-danske-rovfugle
https://www.jaegerforbundet.dk/om-dj/dj-medier/nyhedsarkiv/2021/jaegere-og-ornitologer-vil-stoppe-rovfugledrab/
https://www.jaegerforbundet.dk/om-dj/dj-medier/nyhedsarkiv/2021/jaegere-og-ornitologer-vil-stoppe-rovfugledrab/
https://www.dof.dk/om-dof/nyheder?nyhed_id=2022
https://www.jaegerforbundet.dk/om-dj/dj-medier/nyhedsarkiv/2022/to-podcasts-faelles-om-rovfuglene/
https://www.jaegerforbundet.dk/om-dj/dj-medier/nyhedsarkiv/2022/to-podcasts-faelles-om-rovfuglene/
https://www.jaegerforbundet.dk/om-dj/dj-medier/nyhedsarkiv/2022/ulovlig-bekaempelse-af-danske-rovfugle/
https://www.jaegerforbundet.dk/om-dj/dj-medier/nyhedsarkiv/2022/ulovlig-bekaempelse-af-danske-rovfugle/
https://www.dof.dk/om-dof/nyheder?nyhed_id=2067
https://www.jaegerforbundet.dk/om-dj/dj-medier/nyhedsarkiv/2022/lollandsk-orn-fundet-skudt/
https://www.jaegerforbundet.dk/om-dj/dj-medier/nyhedsarkiv/2022/lollandsk-orn-fundet-skudt/
https://www.jaegerforbundet.dk/om-dj/dj-medier/nyhedsarkiv/2022/duehoge-var-vaerter-for-mode-om-rovfugledrab/
https://www.jaegerforbundet.dk/om-dj/dj-medier/nyhedsarkiv/2022/duehoge-var-vaerter-for-mode-om-rovfugledrab/
https://www.jaegerforbundet.dk/om-dj/dj-medier/nyhedsarkiv/2022/kom-til-konference-om-rovfugle/
https://www.jaegerforbundet.dk/om-dj/dj-medier/nyhedsarkiv/2022/kom-til-konference-om-rovfugle/
https://www.jaegerforbundet.dk/om-dj/dj-medier/nyhedsarkiv/2022/rovfuglene-er-en-succeshistorie-i-danmark/
https://www.jaegerforbundet.dk/om-dj/dj-medier/nyhedsarkiv/2022/rovfuglene-er-en-succeshistorie-i-danmark/
https://www.jaegerforbundet.dk/om-dj/dj-medier/nyhedsarkiv/2022/rov-fugletur-for-juniorjaegere/
https://www.jaegerforbundet.dk/om-dj/dj-medier/nyhedsarkiv/2022/rov-fugletur-for-juniorjaegere/
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13.11.2022 Nyhed i forbindelse med programmet Ørnedræberne med omtale af projektet: 

https://www.dof.dk/om-dof/nyheder?nyhed_id=2113 

17.11.2022 Nyhed om podcast med Jan Eriksen: 

https://www.jaegerforbundet.dk/om-dj/dj-medier/nyhedsarkiv/2022/rovfuglenes-rolle-i-

naturen-og-samfundet/ 

13.12.2022 Nyhed om rovfugle på jagtprøven.dk 

https://www.jaegerforbundet.dk/om-dj/dj-medier/nyhedsarkiv/2022/test-din-viden-om-

rovfuglene/ 

 

  

https://www.dof.dk/om-dof/nyheder?nyhed_id=2113
https://www.jaegerforbundet.dk/om-dj/dj-medier/nyhedsarkiv/2022/rovfuglenes-rolle-i-naturen-og-samfundet/
https://www.jaegerforbundet.dk/om-dj/dj-medier/nyhedsarkiv/2022/rovfuglenes-rolle-i-naturen-og-samfundet/
https://www.jaegerforbundet.dk/om-dj/dj-medier/nyhedsarkiv/2022/test-din-viden-om-rovfuglene/
https://www.jaegerforbundet.dk/om-dj/dj-medier/nyhedsarkiv/2022/test-din-viden-om-rovfuglene/


 

Bilag 3: Ansøgning til Naturmødet 

Dette er en kvittering for den indsendte formular. Nedenfor kan du se, hvad vi har modtaget 

fra dig:  

Arrangør:  Danmarks Jægerforbund (DJ) og Dansk Ornitologisk Forening (DOF)  

Kontaktperson:  Thomas Vikstrøm 

Email på 

kontaktperson:  
thomas.vikstroem@dof.dk 

Telefon:  29700224 

Hvad er emnet?:  

Ulovlig bekæmpelse af danske rovfugle. Vi ønsker os en debat, som med 

udgangspunkt i ulovlig bekæmpelse af rovfugle i Danmark fokuserer på 

danskernes natursyn og den manglende naturforståelse, der i nogle 

tilfælde leder til faunakriminalitet. Derudover må debatten meget 

gerne inkludere en generel drøftelse af håndteringen af sager om drab 

og ulovlig fangst af danske rovfugle, herunder den lave opklaringsrate 

og de relativt milde straffe i opklarede sager, der effektivt har skabt en 

barriere mod at komme kriminaliteten mod naturen til livs. 

Hvad er formålet?:  

DOF og DJ samarbejder i perioden november 2021 til november 2022 om 

projektet “Fælles fokus på de danske rovfugle”, som - med et erklæret 

fokus på viden frem for myter og anekdoter - har til formål at stoppe 

ulovlige drab på rovfugle i Danmark gennem formidling om rovfuglenes 

rolle i naturen, dialog med en række interessenter samt en analyse af 

eksisterende historik, misforståelser og modsætninger. Den foreslåede 

debat vil udbrede kendskabet til projektet og det etablerede 

rovfuglepartnerskab mellem de to organisationer, og det vil give os 

mulighed for at debattere de foreløbige resultater af samarbejdet og 

forhåbentlig modtage input og reaktioner fra en bred skare af 

interessenter.  

Hvem har noget på 

spil?:  

Alle kan blive klogere - og måske provokeret - af denne debat, men især 

jægere og ornitologer har noget på spil. Historik, myter og anekdoter 

spiller desværre en relativt stor rolle for relationen mellem de to 

interessegrupper, især når talen falder på rovfuglene, og på sociale 

medier stikker gamle stridigheder ofte hovedet frem. Vores ønske om at 

stoppe ulovlige drab på rovfugle i Danmark ledsages af et håb om, at, 

der kan bygges bro mellem de to grupper ved at rydde misforståelser af 

vejen, så holdningsforskelle fremover kan drøftes på et faktuelt og 

sagligt grundlag.  

Hvad skal belyses?:  

Det vigtigste at få frem i debatten er behovet for et øget vidensniveau 

og fælles fodslag mellem interessentgrupper, hvis kampen mod illegal 

efterstræbelse af rovfugle skal vindes. Generelt mener vi desuden, at 

der er behov for at større fokus på faunakriminalitet, og dette skal også 

gerne belyses. Det kan f.eks. ske gennem drøftelse af alvorlige sager, 

der aldrig blev opklaret, eller gennem en snak om vores kulturelt 

betonede naturforståelse - hvorfor tillægges dyr menneskelige 

mailto:thomas.vikstroem@dof.dk
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egenskaber, og er det mere acceptabelt at begå en ulovlig handling, 

hvis den er rettet mod et “ondt” eller “dårligt” dyr?  

Aktualitet?:  

Emnet er aktuelt, så længe der findes forgiftede, skudte eller ulovligt 

indfangede rovfugle i den danske natur. Netop nu, hvor DOF og DJ er i 

gang med fælles projekt, vil der være øget fokus på emnet, og 

vidensniveauet vil i de kommende måneder øges markant - dels gennem 

en antropologisk funderet analyse, dels gennem kondensering og 

formidling af DOF’s videnskabelige resultater af diverse projekter om 

rovfugle. Derudover foregår der aktuelt både i Vildtforvaltningsrådet og 

i Folketinget en generel drøftelse af håndteringen af faunakriminalitet i 

Danmark.  

Er der en særlig 

vinkel?:  

Hovedtanken bag vores fælles projekt er, at manglende kendskab til 

rovfuglenes rolle i naturen fører til misforståelser og vrede, som i 

værste fald resulterer i selvtægt og faunakriminalitet. Den 

menneskelige vinkel er derfor også væsentlig at få med; hvorfor mener 

vi mennesker, at vi kan tillade os at forhindre naturens gang, og hvor 

langt vil vi gå med/uden andre menneskers accept?  

Udmøntningsønske?:  

Et væsentligt resultat af debatten er at signalere til både 

organisationernes medlemmer og resten af Danmarks 

naturinteressenter, at DOF og DJ er fuldstændig enige i denne sag (både 

fagligt og politisk): Vi ønsker at stoppe ulovlige drab på rovfugle. 

Desuden håber vi, at debatten vil bidrage til at rette fokus på den lave 

strafferamme for faunakriminalitet, til at øge vidensniveauet om de 

danske rovfugle og til at inspirere tilhørerne til personlige overvejelser 

omkring deres natursyn og naturforståelse.  

Sceneønske:  Life 

Begrundelse for 

sceneønske:  

Vi har valgt Life-scenen, fordi vi ønsker fokus på organisationernes 

enighed i stedet for de forskelligheder, der naturligvis også findes. 

Derfor finder vi det umiddelbart meget passende med en debat i 

talkshow-form, som kan give mulighed for en mere dybdegående snak 

om problemet med ulovlig bekæmpelse af rovfugle og det natursyn, der 

ligger bag. Formidling af indhold * Hvordan ønskes indholdet formidlet? 

(fx - Ren debat, talkshow form, én til én interview, tavleundervisning, 

debat med tilhørerinddragelse (der må gerne tænkes kreativt)) Vi 

ønsker en debat i talkshow-form, hvor deltagerne får tid til at 

præsentere deres tanker om problematikken, men også bliver udfordret 

lidt - f.eks. på deres eget natursyn. Det kan være gennem spørgsmål om 

håndtering af konkrete situationer, som vi  

Formidling af 

indhold:  

Vi ønsker en debat i talkshow-form, hvor deltagerne får tid til at 

præsentere deres tanker om problematikken, men også bliver udfordret 

lidt - f.eks. på deres eget natursyn. Det kan være gennem spørgsmål om 

håndtering af konkrete situationer, som vi på forhånd har defineret som 

dilemmaer, men det kan også være gennem spørgsmål fra tilhørerne.  



 

Inddragelse af 

tilhørere:  

Vi vil meget gerne have holdningstilkendegivelser og spørgsmål til 

deltagerne undervejs. Holdningstilkendegivelserne skal være med til at 

understrege en eller flere pointer i debatten og måske også skabe øget 

forståelse for handlinger og holdninger, som ikke umiddelbart deles af 

alle. F.eks.: De fleste mennesker har sikkert noget, som de ikke ville 

bryde sig om at dele med en rovfugl - måske et lille husdyr, måske 

yndlingsfuglen i haven eller noget helt tredje - men hvor langt vil de gå 

for at beskytte det? Er der forskel på enkeltstående og gentagne 

hændelser? Og er der forskel på, om rovfuglen er sjælden eller 

almindelig?  

Deltagere:  

Vi ønsker os en debat, som er centreret omkring rovfugle og ulovlig 

bekæmpelse af rovfugle, men som også indeholder elementer af etik, 

natursyn og kultur. Derfor foreslår vi følgende mulige deltagere (ikke 

alle er konsulteret herom): Claus Lind Christensen, formand for DJ, 

Egon Østergaard, formand for DOF, Jan Eriksen, formand for 

Vildtforvaltningsrådet, Hans Peter Hansen, seniorforsker, Aarhus 

Universitet, en repræsentant for politiet eller anden 

efterforskningsenhed  
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Bilag 4: Posters 
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Bilag 5: Udsætningskurser 

I materialet til udsætningskurserne omtales faunaforbrydeler allerede. Der er lagt yderligere vægt på det 

med henvisning til de materialer projektet har udarbejdet samt nogle anbefalinger udarbejdet sammen 

med Danske Herregårdsjægere og BOVIL. 
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Foto  Lene Taul
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