
Danmarks Jægerforbunds aktiviteter på 

Naturmødet 2017 
 

Torsdag den 18. maj: 
 
Aktiviteter i teltet: 
Orientering om markvildtlav, rørekasser (primært for børn), konkurrencer for børn og voksne, DJ-

profileringsmateriale og børns holdninger til og viden om jagt (interview med børn). 
 

Debatter i teltet samt andre debatter/events, hvor DJ er repræsenteret: 

 

Børn skal mere ud i naturen! Kom til den officielle åbning af 

formidlingsprojektet Bliv NaturligVis  
 

 
Tid: 13.00-18.00. Den officielle lancering er kl. 15.30! 

Sted: Husmoderstranden 

Arrangør: Bliv NaturligVis 

Beskrivelse: Bliv NaturligVis vil ændre på det faktum, at børn i dag kommer mindre ud i naturen 

ved at sætte jagt og fiskeri på skoleskemaet.  

Projektet lanceres sammen med Naturmødets ambassadør, kokken Nikolai Kirk, og Gordon P. 

Henriksen, bl.a. kendt fra fiskemissionen, ved et brag af en bålmadsevent, hvor der tilberedes vildt 

og fisk fra kl.13. 

Kom med til den officielle åbning af projektet kl.15.45, hvor den grønne snor klippes, og der deles 

lækre smagsprøver ud til alle.  

Bliv NaturligVis arbejder for at udvikle børns naturforståelse og -identitet gennem undervisning 

med jagt og lystfiskeri. Projektet består af målstyret undervisningsmateriale til folkeskolerne samt 

et netværk af frivillige jægere og lystfiskere, der tager ud på skolerne og med udgangspunkt i egne 

oplevelser og færdigheder leverer et autentisk indhold.  

Bliv NaturligVis er et samarbejde mellem Danmarks Jægerforbund og Danmarks 

Sportsfiskerforbund. Projektet er støttet af Nordea-fonden. 

 



Invasive arter – en trussel mod dansk natur? 

 
Tid: 17.00-17.45 

Sted: Thunderdome 

Arrangør: Institut for Bioscience - Aarhus Universitet 

Beskrivelse: Invasive arter anses på verdensplan for en af største trusler mod biodiversitet. Er det 

også tilfældet i Danmark, som får en ny handlingsplan for invasive Arter i 2017?  

Debatdeltagere/oplægsholder: Beate Strandberg (Aarhus Universitet), Knud N. Flensted 

(BirdLife/Dansk Ornitologisk Forening), Claus Lind Christensen (Danmarks Jægerforbund) og 

Morten Vissing (Aqua Ferskvandscenter). 

Moderator: Mette Walsted  

 

 

Hvordan styrker vi naturen i landbrugslandet?

 
Tid: 18.00-19.00 

Sted: Stand 18, Danmarks Jægerforbund 

Arrangør: Danmarks Jægerforbund 

Beskrivelse: Naturen er alvorligt trængt i vores opdyrkede land, som udgør cirka 63 procent af 

Danmarks samlede areal. På bare 10 år er antallet af bedrifter næsten halveret, mens det samlede 

antal hektar per gård modsat er fordoblet. Effektiviseringen og stadig større landbrugsmaskiner 

betyder, at der bliver ”ryddet op” på ejendommene, og dermed forsvinder de skæve hjørner, de små 

remiser, levende hegn og urentable, mindre markstykker. Tilbage bliver stadig større marker med 

færre forskellige typer afgrøder. Sidste år havde vi i Danmark ikke mindre end 51 marker på over 1 



km2. Konsekvensen er ikke til at tage fejl af – naturen i vores landbrugsland er trængt i defensiven 

som aldrig før. 

Men kan man overhovedet tale om, at landbrug er natur? Og skal vi overhovedet have natur i 

landbrugslandet? Er det ikke bedre med ”rigtig” og uberørt natur i fredskov, nationalparker og 

reservater? Og kan man overhovedet tale om at skabe biodiversitet i landbrugslandet? 

Danmarks Jægerforbund sætter naturen i landbrugslandet til debat. 

Debatdeltagere/oplægsholder: Miljøordfører Mette Abildgaard, Konservative Folkeparti, 

seniorforsker Rasmus Ejrnæs, Institut for Bioscience - Biodiversitet, AU, Henrik Wejdling, medlem 

af Dansk Ornitologisk Forenings bestyrelse, vand- og naturpolitisk chef Anders Panum Jensen, 

Landbrug & Fødevarer, og jagtfaglig chef Niels Søndergaard, Danmarks Jægerforbund.  

Moderator: Christina Kaaber-Bühler 

 

 

 

  



Fredag den 19. maj: 
 

Aktiviteter i teltet: 
Orientering om markvildtlav, rørekasser (primært for børn), konkurrencer for børn og voksne, DJ-

profileringsmateriale og børns holdninger til og viden om jagt (interview med børn). 
 

 

Debatter i teltet samt andre debatter/events, hvor DJ er repræsenteret: 
 

Fuck naturen – jeg har min iPad! 
Tid: 12.00-12.45 

Sted: Roots-scenen 

Arrangør: Bliv NaturligVis 

Beskrivelse: Børn og unge er halvt så meget i naturen som deres bedsteforældre, og udviklingen 

fortsætter mod en stadig svagere tilknytning til og viden om naturen og dens grundlæggende 

principper. Men er det overhovedet et problem?  

Danmarks Jægerforbund tager debatten med de unge. Er deres mindre brug af naturen et problem, 

og hvis det er, hvad skal der så til for at få de unge ud af sportshallen, op ad sofaen og ud i naturen? 

Kom og deltag i debatten med de unge selv på Naturmødets ungdomsscene. 

Debatdeltagere/oplægsholder: Silje Juhl, Magnus Møller Rasmussen, Rasmus Skovbo Carlsen og 

Mia Liltorp Grapenthin, Helgenæs Naturefterskole, Nicolai Løvgret VU, Peter Kock Landbo 

Ungdom og Mads Oddershede DOF-Ung. 

Moderator: Vicky Knudsen 

 

Kan nedgangen for agerhøns og harer vendes? Danmarks 

Jægerforbund gør et forsøg med en af de største 

naturskabende indsatser i Danmark 

 

 
Tid: 13.00-13.45 

Sted: Stand 18, Danmarks Jægerforbund 

Arrangør: Danmarks Jægerforbund 

Beskrivelse: Dyrelivet i landbrugslandet er trængt som aldrig før. Bestandene af harer og agerhøns 

er siden 1950 faldet med 90 procent, og da de to arter kan bruges som en indikator på, hvordan det 

står til med dyrelivet i landbrugslandet, ja, så kræver det ikke det store kørekort for at regne ud, at 

det står slemt til med naturen i vores landbrugsland.  



Derfor har Danmarks Jægerforbund etableret et landsdækkende netværk af markvildtlav, hvor 

landmænd på tværs af skel etablerer vildtkorridorer og i det hele taget indtænker bedre vilkår for 

markvildtet i deres markplaner. Således er der i dag cirka 60 aktive markvildtlav, der tilsammen 

dækker et areal på mere end 65.000 hektar deltagerområde. I 2016 har de tilsammen planlagt ca. 

790 km linjeformede tiltag, herunder vildtstriber, barjordsstriber og pleje af levende hegn, og ca. 

350 hektar fladetiltag i form af brak, afgræsning og plantning af småkrat m.v. 

Hør projektleder Thomas Iversen fra Danmarks Jægerforbund fortælle om det frivillige arbejde med 

at skabe mere natur i landbrugslandet.  

Debatdeltagere/oplægsholder: Projektleder Thomas Iversen, Danmarks Jægerforbund 

Moderator: Niels Søndergaard 

 

Skal vi have en udbredt bestand af vildsvin i Danmark? 

 
Tid: 14.00-15.00 

Sted: Stand 18, Danmarks Jægerforbund 

Arrangør: Danmarks Jægerforbund 

Beskrivelse: Vildsvinet er efter cirka 200 års fravær genindvandret til Danmark. Sidste år blev der 

skudt i omegnen af 200 vildsvin, og hvis bestanden først får fat, så viser erfaringerne fra andre 

lande, at bestanden kan forøges ganske markant på relativt få år. 

Danmarks Jægerforbund byder vildsvinet velkommen tilbage i den danske natur, mens landbruget 

helst ser, at vildsvinet holder sig pænt på den tyske side af grænsen. 

Er vildsvinet en velsignelse eller en plage? Danmarks Jægerforbund sætter den vilde gris til debat. 

Debatdeltagere/oplægsholder: Sten Mortensen, Fødevarestyrelsen, Niels Vestergaard Salling, 

fmd. for LandboNord og Claus Lind Christensen, Danmarks Jægerforbund 

Moderator: Niels Søndergaard 

 

Smag lækkert grillet dåvildt! 

 
Tid: 15.30-17.00 

Sted: Stand 18, Danmarks Jægerforbund 

Arrangør: Danmarks Jægerforbund 

Beskrivelse: Fra naturens spisekammer: Der er gratis smagsprøver til alle, når Allan Kristensen fra 

Hirtshals tryller med grillet, lokalt dåvildt på Jægerforbundets stand. Gå efter duften og hold øje 

med tiden, for kødet bliver revet væk! 



Dåvildtet breder sig, hvad nu? 

 
Tid: 15.30-16.15 

Sted: Stand 18, Danmarks Jægerforbund 

Arrangør: Danmarks Jægerforbund 

Beskrivelse: Dåvildtet er historisk set gået fra at være østdansk pragtdyr til Danmarks mest 

almindelige storvildtart. Derfor sætter Jægerforbundet sætter fokus på denne art. Der indledes med 

et fagligt oplæg om dåvildt, herefter skal følgende spørgsmål debatteres: Hører dåvildtet hjemme i 

Vestdanmark på heden? Storvildt medfører forvaltning, kan jægerne løfte opgaven? Er dåvildtet 

glemt i markskadedebatten?  

Debatdeltagere/oplægsholder: Biolog Poul Hald-Mortensen og sektionsleder Mads Flinterup, 

Danmarks Jægerforbund. 

Moderator: Niels Søndergaard 

  

Skal katte være i naturen? 

 
Tid: 17.00-17.45 

Sted: Stand 18, Danmarks Jægerforbund 

Arrangør: Danmarks Jægerforbund 

Beskrivelse: En kælen kissemisse hjemme, men en blodtørstig dræber i naturen.  

Der findes i Danmark i omegnen af 650.000 herreløse katte og 650.000 katte med et hjem, hvoraf 

langt de fleste ganske givet har fri adgang til naturen. Og selvom katten har spist sig mæt i Whiskas 

hjemmefra, så er jagtinstinktet intakt, når katten bevæger sig ud i naturen, hvor den tager livet af en 

masse småvildt. Ikke fordi den er sulten, men fordi den ikke kan lade være. Katten har så stor 

indvirkning på vores naturlige vildtbestande, at Danmarks Jægerforbund tager spørgsmålet op til 

debat: Skal vi have katte i naturen? 

Debatdeltagere/oplægsholder: Formand Mogens Wilbert, Kattens Værn, Knud Flensted, Dansk 

Ornitologisk Forening, og formand Claus Lind Christensen, Danmarks Jægerforbund 

Moderator: Niels Søndergaard  



Lørdag den 20. maj: 
 
Aktiviteter i teltet: 
Orientering om markvildtlav, konkurrencer for børn og voksne, gevirværksted, DJ-

profileringsmateriale og børns holdninger til og viden om jagt (interview med børn). 
 

Debatter i teltet samt andre debatter/events, hvor DJ er repræsenteret: 

 

Kan en interesseorganisation i Jylland bevare sin politiske  

indflydelse? 

 
Tid:10.30-11.15 

Sted: Stand 18, Danmarks Jægerforbund 

Arrangør: Danmarks Jægerforbund 

Beskrivelse: Magten i Danmark er i udstrakt grad koncentreret i hovedstaden. Her ligger 

Christiansborg, ministerierne, styrelserne, forvaltningerne og de store statsejede og private medier. 

Også langt hovedparten af landets mange interesseorganisationer har deres hovedsæder i 

København. Danmarks Jægerforbund, Danmarks Sportsfiskerforbund og Bæredygtigt Landbrug er 

nogle af de få undtagelser på organisationer, som plejer sine interesser fra hovedlandet.  

Hør de tre direktørers erfaringer med at drive interessevaretagelse fra provinsen – du bliver måske 

overrasket. 

Debatdeltagere/oplægsholder: Direktør Lars Rasmussen, Danmarks Sportsfiskerforbund, 

fagdirektør Jørgen Evald Jensen, Bæredygtigt Landbrug, og direktør Michael Stevns, Danmarks 

Jægerforbund 

Moderator: Torsten Lind Søndergaard 

 

Sammen om fremtidens natur – vil du være med? 
Tid: 11.00-12.45 

Sted: Sømandskirken 

Arrangør: Københavns Universitet, Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet 

Debatdeltagere/oplægsholder: Niels Søndergaard 

 



Smag lækkert grillet dåvildt! 

 
Tid: 12.00-13.30 

Sted: Stand 18, Danmarks Jægerforbund 

Arrangør: Danmarks Jægerforbund 

Beskrivelse: Fra naturens spisekammer: Der er gratis smagsprøver til alle, når Allan Kristensen fra 

Hirtshals tryller med grillet, lokalt dåvildt på Jægerforbundets stand. Gå efter duften og hold øje 

med tiden, for kødet bliver revet væk! 

 

 

Har det puls, så skyd – jagttidernes historie i Danmark

 
Tid: 12.30-13.15 

Sted: Stand 18, Danmarks Jægerforbund 

Arrangør: Danmarks Jægerforbund 

Beskrivelse: For 100 år siden var det sådan, at hvis en vildtart ikke var specifikt omtalt som fredet i 

jagtloven, så måtte den skydes. Og lad det bare være sagt med det samme – der var ikke nævnt ret 

mange arter. Oddere, ugler, sæler, hvaler, vildgæs, gråspurve, vandrefalke, sneugler og ålekrager – 

go ahead.  

I dag ser verden ganske anderledes ud. I dag omfatter jagtloven samtlige vildtarter herhjemme, 

hvoraf de 45 er jagtbare.  

Danmarks Jægerforbunds levende leksikon udi dansk jagthistorie Niels Henrik Simonsen giver et 

historisk overblik over jagtiderne.     

Debatdeltagere/oplægsholder: Strandjagtkonsulent Niels Henrik Simonsen, Danmarks 

Jægerforbund 

Moderator: Claus Lind Christensen 

 



 

Rewilding – kan vild natur og god dyrevelfærd forenes? 

 
Tid: 14.00-14.45 

Sted: Thunderdome 

Arrangør: Det Dyreetiske Råd 

Beskrivelse: Rewilding skal skabe mere vild natur, men dyrene kan blive udsat for sygdom, sult og 

kulde som led i processen. Hvilke forpligtelser skal der være over for dyrene? Det Dyreetiske Råd 

lægger op til debat.  

Debatdeltagere/oplægsholder: Bengt Holst (København Zoo), Jens-Christian Svenning (Århus 

Universitet), Claus Lind Christensen (Danmarks Jægerforbund) og Inger Lund Overgaard (Dyrenes 

Beskyttelse). 

Moderator: Mette Walsted 

 

 

Mangler unge naturlig dannelse? 
Tid: 14.00-14.45 

Sted: Learn-scenen 

Arrangør: Bliv NaturligVis – et formidlingsprojekt under Danmarks Jægerforbund og Danmarks 

Sportsfiskerforbund. 

Beskrivelse: Danmarks Naturfredningsforening har sammen med Friluftsrådet undersøgt de unges 

tidsforbrug i naturen, og resultatet er lige så markant, som det måske alligevel var forudsigeligt: 

Børn i dag bruger halvt så meget tid i naturen, som deres bedsteforældre gjorde som børn – og 

udviklingen ser ud til at fortsætte mod stadig mindre tid i naturen. Hvad betyder det egentligt for 

dannelsen af det hele mennesker, at tilknytningen til naturen i barndommen bliver stadig mindre? 

Bliv NaturligVis’ projektleder og naturvejleder Franz Fibiger Holmberg har inviteret et par kloge 

hoveder på scenen til en snak om, hvorfor det er vigtigt med naturlig dannelse. 

Debatdeltagere/oplægsholder: Franz Fibiger Holmberg + gæster 

Moderator: Julie Søgaard 


