
Jægerrådårsmødet Bornholm 1. februar 2023. 

Jeg glædes over at se så mange fremmødte her i dag, og jeg vil benytte 

lejligheden til at sige tak til alle de frivillige der har tillidsposter i vores 

forening og ude i de enkelte jagtforeninger for det store arbejde de gør 

for at vi alle kan dyrke vores passion on det at gå på jagt og finde samme i 

de gode fællesskaber vi deler med hinanden. 

Jeg vil også gerne takke for det gode samarbejde vi har med kommunen, 

og der gode samarbejde vi har med kommunens skovfoged. Forsvaret 

som stiller arealer til rådighed for vores nyjægerjagter. Og vil jeg og så 

gene takke Naturstyrelsen som traditionen tro udlodder invitationer til 

jagt i statsskoven til vores deltagere på vores jægerrådsårsmøder, hvilket 

giver alle som er medlemmer af Danmarks Jægerforbund og er 

bosiddende på Bornholm mulighed for at deltage i lodtrækningen. 

   

Vi står over for en opgave som Jægerforbund. 

Vi er et sted hvor det er afgørende at vi får indflydelse på hvordan den 

natur genoprettelse, der givetvis er nødvendigt for at Danmark kan leve 

op til EU-kommissionens forsag til ny lov om naturgenoprettelse for 

Europas land- og havnatur. 

Det er afgørende at vi får overbevist Regeringen de andre grønne 

organisationer og befolkningen generelt, om at Jagten ikke er til skade for 

biodiversiteten, i nogle tilfælde snarer tvært om. 

Vi skal sikre at Jagt ikke forbydes udelukkende af ”forsigtigheds 

principielle årsager” som Rasmus Ejrnæs der er en af hovedforfatterne 

bag Biodiversitetsrådet seneste rapport udtrykke det, når han på det 

seneste dialogmøde med ledende tillidsfolk fra DJ blev spurgt ind til 



hvorfor biodiversitetsrådet anbefaler at jagt skal forbydes i de strengt 

beskyttede områder. 

Skal vi lykkes med denne mission skal vi starte med, at yde vores 

indflydelse ude lokalt, vi skal kunne argumentere med gode faglige 

argumenter i de kredse vi færdes og yde vores indflydelse med gode 

argumenter i alle de fora vi indgår i. 

For vi kan dette, er det vigtig at vi blandt andet bidrager med valide data 

til bestandsovervågning, så andre grønne interesseorganisationer ikke 

tager patent på ”sandheden” om naturens tilstand. 

Det er vigtigt at vi ikke i vores iver på at blive en grøn organisation der har 

Regeringens øre og befolkningens opbagning giver køb på vores 

jagtfaglige ambitioner, det er jagten og jagtens udøvelse der er 

grundlaget for vores sammenhold og det er denne passion der binder os 

sammen.     

 

Peter loth Sejersen  

           


