
 
 
Beskrivelse af reguleringsarbejdet i DJ 
 
Danmarks Jægerforbund ønsker at optimere reguleringsarbejdet, med at bekæmpe invasive 

arter samt regulering af vildtarter, der udgør et erhvervs- eller samfundsmæssigt problem.  

 
Lokalt er der forskelle i hvordan reguleringsopgaven løses på nuværende tidspunkt og ligeledes 

reguleringsopgaven løses lokalt. Samtidig ønskes det, at de forskellige tilgange bruges som 

inspiration for udvikling og organisering af reguleringsarbejde i de områder, hvor der endnu ikke 

er en koordineret indsats. 

Det langsigtede mål er, reguleringskorpset ad frivillighedens vej skal stå til rådighed for 

kommuner, private og Naturstyrelsen. Hvorledes opgave løses lokalt er situationsbestemt af 

lokale forhold. 

Reguleringsarbejdet har sit politiske ophæng i Danmarks Jægerforbunds markvildtudvalg. Der 

skal udpeges én Jægerforbunds kontaktperson for regulering i alle kommuner via DJ lokalt- 

Jægerrådene. Formålet er, at denne kontaktperson har overblikket over den lokale indsats og 

den tilgang samt den organisering der praktiseres lokalt. De lokale reguleringsjægere danner 

rammen om den regulering der skal udøves i praksis. 

 
Kontaktperson for regulering skal fungere som repræsentant for Jægerrådet i forhold til 

reguleringsarbejdet i kommunen og kontakten til borgerne, samt være bindeleddet til DJ 

centralt. 

 

Deltagere 
Organisationen opdeles på følgende DJ-niveauer: 
 
DJ lokalt- Jægerrådene – der er organiseret ved én ansvarshavende kontaktperson, der har det 
nødvendige antal lokale frivillige reguleringsjægere under sig. 

 
Jægerrådets kontaktperson for regulering: 

 Er nøglefiguren i hele organisationen af reguleringskorpset. 

 Er hovedansvarlig for den kommunale reguleringsindsats, og arbejder i tæt kontakt 
med DJ-centralt og DJ-kreds samt med rekvirenter (NST og Kommunen).  

 Udvælger et passende antal lokale reguleringsjægere, hvis faglige kunnen og 
personlige ageren, han mener, at kunne stå inde for 

 Modtager henvendelser fra rekvirenter, og formidler reguleringsopgaverne videre til 
de mest relevante reguleringsjægere. 

 Registrerer indgåede reguleringsopgaver, herunder indsatsens resultat, når opgaven 
meldes afsluttet af reguleringsjægeren. 

 Er garant for at den lokale indsats udføres efter gældende lovgivning samt ud fra DJ 
overordnede målsætning.   

 Overblik over behov for fælder og udstyr i kommunen 
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Frivillig reguleringsjæger: 

 Er udvalgt efter ønske om geografisk spredning og ud fra sin interesse og 
færdigheder omkring de respektive reguleringsmetoder. 

 Udfører de konkrete reguleringsopgaver efter rekvirering og anvisning fra den 
ansvarshavende kontaktperson. Reguleringsopgaverne kan være på offentlige og 
private arealer. 

 Afslutter opgaverne med en tilbagemelding til kontaktperson. 
 
 

Kredskoordinator regulering: 

 Koordinerer og samler information fra de lokale kontakt personer samt lokale 
jagtforeninger der har eget reguleringsarbejde. 

 Er behjælpelig med rekruttering af kontaktpersoner i jægerrådene 

 Koordinerer praktiske lokale forhold vedr. uddannelsesaktiviteter 

 Overblik over behov for fælder og udstyr i kredsen. 
 
 
 
DJ-centralt – der omfatter dels en politisk (HB markvildtudvalg) del dels en faglig (Uddannelses- 
og Rådgivningsafdelingen) del. 

 
Den politiske del: 
Markvildtudvalget/styregruppe: 

 Tager strategiske beslutninger omkring indsatsen ud fra evaluering af genererede 
resultater. 

 Ansvar for udpegning af områder, hvor ændringer/præciseringer af lovgrundlaget, 
kan lette den lokale reguleringsindsats. Udpegningen kan danne beslutningsgrundlag 
for videre politiskproces.  

 
 
 

Den faglige del: 
Koordinator/projektleder:  

 Sikrer det faglige grundlag for indsatsen. 

 Sikre lobbyindsatsen. 

 Produktudvikler. 

 Udarbejder Best Practise mv. 

 Udarbejder informationsmateriale til rekvirenter. 

 Uddannelse og opkvalificering af reguleringskorpset på alle niveauer. Uddannelsen 
indeholder en test, der skal sikre, at de frivillige reguleringsjægere og freelance 
reguleringsjægerne har de fornødne kompetencer. 

 Sikrer indsamling af data, tilbagemeldinger og bearbejdelse samt formidling af 
resultater og erfaringer. 

 Styrer og koordinerer det overordnede reguleringsarbejde. 

 Udarbejder beslutningsgrundlag for overordnede samarbejdsaftaler med offentlige 
og private organisationer. 

 Ansøger om finansiering af indsats via eksterne midler, og sørger for budgetoplæg til 
DJ´s budgetproces.  
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Den lokale organisering i de respektive 8 kredse, der dækker hele landet: 
 

 
I de kommunalopdelte Jægerråd, har hver kontaktperson et antal reguleringsjægere, der sørger 
for den praktiske opgave med regulering. 
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