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INDLEDNING 

Danmarks Jægerforbunds medlemsundersøgelse er gennemført i oktober 2016 via Rambøll 
analyseværktøj SurveyXact.  

Analysen er udsendt til alle medlemmer af Danmarks Jægerforbund, der er registreret i 
medlemssystemet med en valid e-mailadresse. 

Svarprocenten fremgår af nedenstående graf.  

 

Alle svar er anonyme. 

Spørgsmål til undersøgelsen? 
Kontakt kommunikationschef Joan Brønnum Kvist på tlf. 81 88 72 86. 

God læselyst. 

Danmarks Jægerforbund 
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MEDLEMSTILFREDSHED 

Hvor tilfreds er du overordnet set med at være medlem af DJ? 

 

 

 

Hvorfor blev du i sin tid medlem af Danmarks Jægerforbund? 
Angiv gerne flere svarmuligheder. 
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      Hvor enig er du i følgende udsagn? 
     
 
 - DJ arbejder godt og seriøst for mest mulig jagt og natur 

 

 
      Hvor enig er du i følgende udsagn? 
     
 
 - �DJ tilbyder gode muligheder for at få jagtkammerater/venner 
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      Hvor enig er du i følgende udsagn? 
     
 
 - �DJ er en vigtig og betydende interesseorganisation inden for det grønne område 

 

 
       

Hvor enig er du i følgende udsagn? 
     
 
 - �DJ har stor betydning for, at jagten har gode kår i Danmark 
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      Hvor enig er du i følgende udsagn? 
     
 
 - �Mine interesser bliver godt varetaget af DJ 

 

 
      

 Hvor enig er du i følgende udsagn? 
     
 
 - DJ har gode og relevante kurser 
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Hvor ofte har du benyttet dig af følgende i løbet af det seneste år? - DJ’s 
rådgivning via telefon eller mail inden for jagt, natur og/eller vildtpleje  

 

 

 

Hvor ofte har du benyttet dig af følgende i løbet af det seneste år? - �DJ’s kurser 
(kurser som udbydes i Jægerforbundets kursuskatalog og på 
www.jaegerforbundet.dk  
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Hvor ofte har du benyttet dig af følgende i løbet af det seneste år? - �DJ’s 
aktiviteter på forbunds- eller kredsniveau (flugtskydning, riffel, hundearbejde, 
jagtsti, jagthorn) 

 

 

 

Hvor ofte har du benyttet dig af følgende i løbet af det seneste år? - �DJ’s 
aktiviteter på jagtforeningsniveau (flugtskydning, riffel, hundearbejde, jagtsti, 
jagthorn) 
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Hvor VIGTIGT er nedenstående for, at du fastholder dit medlemskab? - DJ’s 
rådgivning via telefon eller mail inden for jagt, natur og/eller vildtpleje  

 

 

Hvor VIGTIGT er nedenstående for, at du fastholder dit medlemskab? - �DJ’s 
kurser (kurser som udbydes i Jægerforbundets kursuskatalog og på 
www.jaegerforbundet.dk) 

 

 

Hvor VIGTIGT er nedenstående for, at du fastholder dit medlemskab? - �DJ’s 
aktiviteter på forbunds- eller kredsniveau (flugtskydning, riffel, hundearbejde, 
jagtsti, jagthorn) 
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Hvor VIGTIGT er nedenstående for, at du fastholder dit medlemskab? - �DJ’s 
aktiviteter på jagtforeningsniveau (flugtskydning, riffel, hundearbejde, jagtsti, 
jagthorn) 

 

 

Hvor VIGTIGT er nedenstående for, at du fastholder dit medlemskab? - �DJ’s 
hjemmeside og medlemsnet 

 

 

Hvor VIGTIGT er nedenstående for, at du fastholder dit medlemskab? - �DJ’s 
magasin Jæger 
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Hvor VIGTIGT er nedenstående for, at du fastholder dit medlemskab? - �DJ’s 
naturvejledning (DJ’s direkte formidling af natur og jagt til ikke-jægere, primært 
børn og unge) 

 

 

Hvor VIGTIGT er nedenstående for, at du fastholder dit medlemskab? - �DJ’s 
politiske arbejde (DJ’s kontakt med og indflydelse på politikere lokalt og nationalt) 

 

 

Hvor VIGTIGT er nedenstående for, at du fastholder dit medlemskab? - �DJ’s 
internationale arbejde (DJ’s kontakt med og indflydelse på europæiske politikere) 
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Hvor VIGTIGT er nedenstående for, at du fastholder dit medlemskab? - �DJ’s 
indsats inden for anvendt vildtforskning 

 

 

Hvor VIGTIGT er nedenstående for, at du fastholder dit medlemskab? - DJ’s 
udførelse af samfundsmæssige opgaver (f.eks. regulering af mårhunde, aflivning af 
olieskadede fugle mv.) 
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DJ’S KOMMUNIKATION 

Hvor enig er du i følgende udsagn? - Jeg er generelt tilfreds med DJ's direkte 
kommunikation til mig  

 

Hvor enig er du i følgende udsagn? - �Jeg er tilfreds med magasinet Jæger 

 

 

 

Hvor enig er du i følgende udsagn? - �Indholdet i magasinet Jæger er relevant 
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Hvor enig er du i følgende udsagn? - �Jeg er tilfreds med distributionen af 
magasinet Jæger 

 

Hvor enig er du i følgende udsagn? - �Jeg er tilfreds med DJ's hjemmeside 

 

 

Hvor enig er du i følgende udsagn? - �Jeg er tilfreds med DJ's Facebookside 
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Hvordan er din personlige oplevelse med leveringen af Jæger i løbet af 2016? 

 

 

Magasinet Jæger udkommer 11 gange om året. Hvor mange numre af Jæger læser 
du?  

 

 

 

Hvordan er din samlede bedømmelse af magasinet Jæger? 
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Hvordan vil du vurdere Jægers troværdighed? 

 

Hvor lang tid bruger du i gennemsnit på at læse en udgave af Jæger? 

 

 

Hvilke hovedstofområder i Jæger, vurderer du, er mest interessante? 
Angiv gerne flere svarmuligheder. 
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Læser du annoncerne i Jæger? 

 

Har du foretaget indkøb på baggrund af annoncerne i Jæger? 

 

 

Hvor hyppigt besøger du DJ's hjemmeside www.jaegerforbundet.dk? 

 

 

Følger du DJ på sociale medier? 
Angiv gerne flere svarmuligheder. 
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MEDLEMSRABATTER 

I DJ ønsker vi at tilbyde vores medlemmer attraktive medlemsrabatter. Hvilket 
områder vil du have størst udbytte af? 
Angiv gerne flere svarmuligheder. 
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JAGTFAGLIGE TEMAER OG KURSER 

Hvilke overordnede jagtfaglige temaer vil have din interesse? 
Angiv gerne flere svarmuligheder. 
  

 

Hvor finder du information om kursustilbud i Danmarks Jægerforbund? 
Angiv gerne flere svarmuligheder. 
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Hvilke jagtfaglige kurser har din interesse? 
Angiv gerne flere svarmuligheder. 
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DEMOGRAFI 

Er du? 

 

 

Hvad er din alder? 

 

 

Hvor mange år har du haft jagttegn? 

 

 

Hvor ofte går du på jagt i løbet af en sæson? 
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Hvilken våben går du på jagt med? 
Angiv gerne flere svarmuligheder. 
  

 

 

Hvor mange hunde har du? 

 

 

Bruger du briller eller kontaktlinser på jagt? 
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Rejser du til udlandet for at få på jagt? 

 

 

Hvor mange penge bruger du alt i alt på jagt om året? 

 

 

Ønske du at modtage nyheder fra DJ på mail? 
Nyhedsbrevet Nyt fra Danmarks Jægerforbund udsendes en gang om ugen. Du kan 
til enhver tid tilmelde dig flere nyhedskategorier, ændre dine indstillinger eller 
afmelde dig nyhedsbreve på www.jaegerforbundet.dk.  
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Ønsker du at deltage i lodtrækningen om et lækkert sæt Mike Hammer 
jagttøj bestående af en jakke og et par bukser fra Land og Fritid. 
  

 

 

Medlemstype 
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