
Hvorfor gå på jagt i et moderne oplyst samfund, hvor vi 
kan købe maden i supermarkedet? Hvad er det for 
mekanismer der får jægere til at efterstræbe dyr i 
naturen, og er jagt mere end drabet på dyret?
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Niels Søndergaard Jagtfaglig chef i Danmarks Jægerforbund, 
og afdelingschef for Rådgivnings- og Uddannelsesafdelingen.

Uddannelse:
Skovbruger, vildtforvalter, diplom i ledelse og miniMBA

Erhvervserfaring:
HedeDanmark a/s, som er Danmarks største og ledende 
aktør inden for skovbrug og det åbne landskab.  Strategisk 
ejendomsudvikling ift. jagt, natur og vildtforvaltning.

Skov- og Naturstyrelsen. Praktisk vildtforvaltning, skovbrug, 
naturpleje, naturformidling, og fungerede som assistent for 
en vildtkonsulent.



Danmarks Jægerforbund

• Danmarks Jægerforbund en af landets store grønne 
organisationer.

• Fundamentet i Jægerforbundet er vores 
medlemmer. 

• DJ har i alt 92.237 medlemskaber.

• Langt de flere medlemmer er samtidig medlem af 
en eller flere af den 862 jagtforeninger, der er 
landet over. 

• Det er i jagtforeninger langt hovedparten af 
medlemsaktiviteter finder sted fx hundetræning, 
skydning med hagl, riffel eller bue, egentlige jagter 
og anden social samvær.

Danmarks Jægerforbund varetager danske jægeres interesse ved 
at kæmpe for mest muligt jagt og natur.

Tal pr. 1. oktober 2015
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For at sikre jægernes rekreative udnyttelse af naturen kræves det, at 
jagtudøvelse sker på et bæredygtigt grundlag og med høj jagtlig etik og 
etikette; alt sammen elementer som en tidssvarende uddannelse bør 
indeholde.

Gennem en kontinuerlig udvikling af en relevant og tidssvarende 
uddannelse ønsker Jægerforbundet at dygtiggøre jægerne og formidle 
viden om dyrearternes krav til levesteder og om forholdet mellem 
menneske og dyreliv, og dermed medvirke til at sikre den fremtidige jagt 
og vildtforvaltning i Danmark på et bæredygtigt grundlag.  

Danmarks Jægerforbunds uddannelsesindsats



Målgrupper
Uddannelsesindsatsen skal formidle viden om og opbygge færdigheder inden for 
vildtforvaltning, natur og jagt til følgende målgrupper: 

• Jægere, herunder instruktører, jagttegnskursuslærere mv.

• Vildtforvaltere, skytter og herregårdsjægere.

• Studerende indenfor naturressourceforvaltning samt tilknyttede fagområder.

• Jordbrugere der i kraft af deres professionelle virke, er aktive indenfor praktisk 
og udøvende land- og skovbrug, samt konsulenter/rådgivere, der har berøring 
med vildtets forvaltning udførende eller ved at udbrede budskabet.

• Skolelærere, naturvejledere mv. og andre formidlere af naturens 
sammenhænge.



Danmarks Jægerforbunds uddannelsesindsats havde i 2009 
lidt over 1.000 kursister. I 2017 var kursisttallet steget til 
7.000 kursister. Hertil kommer de mange kursister på kurser 
der afholdes lokalt i jagtforeningerne, og altså helt uden 
om den centrale administration. 

Vi hjælper dog i nogle tilfælde jagtforeningerne og 
Jægerråd med at stille tilmeldingssystem til rådighed, men 
kurserne tæller ikke med i statistikken.  

Uddannelsesindsatsen fra centralt hold er først og fremmest 
understøtning af lokal uddannelse i jagtforeningerne, udbud 
af uddannelse til helt eller delvise professionelle aktører 
samt udvikling af uddannelsestiltag.



Der er størst søgning på kurser i jægerhåndværk (Sundhed og 
Hygiejne, regulering mv.) og instruktøruddannelser med sigte 
på at virke i jagtforeningerne. Ligesom der er stor søgning på 
skydning- og våbenuddannelse.

I 2018 har der været en øgning i kurser afholdt i Jagtens Hus. 
Det er skyldes bl.a. gennemførelse af nye kursustiltag som DJ 
lederuddannelse, Outdoor Ranger (samarbejde med Kalø 
Højskole), sommerkursus for studerende på Skovskolen, 
Københavns Universitet.  



Der udbydes kurser af få timers varighed og længere 
uddannelsesforløb på 9,5 måned - Vildtforvalteruddannelsen, der 
er et led i anden formel uddannelse og supplement til formel 
uddannelse knyttet til naturressourceforvaltning. 

Der undervises på formaliserede uddannelser på Skovskolen, 
Københavns Universitet og på en række af landets landbrugsskoler. 
Ligesom der undervises på og udbydes målrettede kurser til 
specifikke målgrupper inden for naturressourceforvaltning i både 
offentligt og privat regi.

Der gennemføres en omfattende foredragsvirksomhed der primært 
er målrettet jagtforeningerne, og der holdes foredrag for 
målgrupper med tilknytning til jordbrug, 
naturressourceforvaltning, samt oplevelsesøkonomi. 



Uddannelseskategorier

Vildtforvaltningsuddannelse (Studerende og Erhverv)
Naturkurser
Jagttegnskursuslærer
Natur- og vildtpleje
Organisationsuddannelse
Jagthunde
Jægerhåndværk
Skydning og våbenbetjening
instruktøruddannelse
Kurser for børn og unge



Tilgang uddannelse lokalt i jagtforeninger mv.

Jagtforeninger/kreds kan bestille en pakke med 
underviser og tilhørende undervisningsmateriale.

Pris:

1. Fastpris på 5.000 kr. ved optil 20 deltagere (dog 
8.000 kr. for kurser i Sundhed og Hygiejne, og 
instruktøruddannelser er undtaget, her er de 
deltager betaling) uanset geografi. 

2. Gratis kurser – organisationsuddannelse, herunder i 
nogle tilfælde reguleringskurser, effektiv gåsejagt 
mv.

Jagtforening/Jægerråd/kreds fastsætter selv 
deltagergebyr og sørger for lokaler samt forplejning.



Tilgang uddannelse lokalt i jagtforeninger mv.

”Kursusreolen” med vores udbud af kurser, som jagtforeninger kan vælge ud fra. 
Er der ønsker om andre kurser, vil vi typisk indfri det:

Fældefangst Genladning Dyrespor Lokkejagt på ræv

Udsætning af fjervildt Skæftetilpasning Førstehjælp Pürschjagt

Afskydning Transport af ammunition Sundhed og hygiejne Kragejagt

Vildtbehandling Efter udd. instruktører Gastronomi - vildt og vin Effektiv gåsejagt

Klikker træning hund Flugtskydningsinstruktør Etablering af vildtagre Jagtledelse

Hundeinstruktør Skydeleder Terrænanalyse Eftersøgning hjortevildt

Vildtvenlig markdrift Riffelinstruktør Fodring af vildt Trofæbehandling 

Vildtvenlig skovdrift Strand- og Havjagt



Kursuskatalog til 
jagtforeninger 

Findes på hjemmeside

https://udgivelser.jaegerforbundet
.dk/2017/foldere-og-
tryksager/kursuskatalog-2017/#/



Kursuskatalog til jægere

Findes på hjemmeside

https://udgivelser.jaegerforbunde
t.dk/2017/foldere-og-
tryksager/uddannelse-og-viden/#/



Tilgang central uddannelse
1. Fra centralt hold udbydes følgende uddannelser:

1. Vildtforvalteruddannelsen
2. Herregårdsjægeruddannelsen – de forudgående 

skoleophold inden optag på 
vildtforvalteruddannelsen

3. Jagttegnskursuslæreruddannelsen
4. Fjervildtopdrætteruddannelsen
5. Kredsundervisere
6. Vildtplejerådgiver 
7. Organisationsuddannelse (afholdelse lokalt og i 

jagtens hus)
8. Mv.

2. Opretter efter behov

3. Underviser derudover på flere uddannelser på 
Københavns Universitet, landbrugsskoler, højskoler 
mv.



Udvikling i antal kurser 2000 - 2018
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Udvikling i antal kursister 2009 - 2018

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Nedgang 
skyldes mindre 

søgning på 
lokale kurser



7%

11%

7%

17%

93%

89%

93%

83%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

2015

2016

2017

2018

Fordeling af kurser

Jagtens Hus

Lokalt

41%

16%

40%

31%

59%

84%

60%

69%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

2015

2016

2017

2018

Fordeling af kursusdage

Jagtens Hus

Lokalt

43%

14%

46%

33%

57%

86%

54%

67%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

2015

2016

2017

2018

Fordeling af kursistmandage

Jagtens Hus

Lokalt

Geografisk fordeling af gennemførte kurser 2015-2018

8%

9%

4%

13%

92%

91%

96%

87%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

2015

2016

2017

2018

Fordeling af deltagere

Jagtens Hus

Lokalt



DJ Lederuddannelse – Ledelse af frivillige

Et gratis tilbud til alle medlemmer af Danmarks Jægerforbund, der kan se 
sig selv som potentiel frivillig leder.

Målgruppe
• Medlemmer, der ser sig selv som potentiel frivillig leder i Danmarks 

Jægerforbund samt hovedbestyrelsesmedlemmer, hovedbestyrelses 
suppleanter, kredsformænd, kredsbestyrelsesmedlemmer,

• Jægerrådsformænd, Jægerrådsbestyrelsesmedlemmer, 
jagtforeningsformænd, udvalgsformænd og koordinatorer.



DJ Lederuddannelse – Ledelse af frivillige
Uddannelsen består af en række moduler, hvor nogle er obligatoriske at 
gennemføre og bestå, mens andre kan tages uafhængigt.
De obligatoriske moduler består af
• Et grundmodul (orange)
• Et modul naturforvaltning (orange)
• Et modul Ledelse af frivillige (orange)
• Mindst fem valgfrie moduler (blå og grønne), hvoraf min. 2 skal være blå.

Du kan tilmelde dig både blå og grønne moduler uafhængigt af de øvrige moduler. 
Dermed kan du tage dem som interessemoduler, eller fx før du tager de orange 
moduler. 
De orange moduler skal tages i den rækkefølge, som de fremgår af skemaet.



Grundmodul

Intro til DJs
politiske 
organisation og 
administration-
ens services.

Introduktion til 
organisationsarb
Foreningsjura og 
økonomi.

Kommunikation.
DJs strategi, 
vedtægter og 
natursyn  

2 døgn. Jagtens 
hus

Naturforvaltning

Lovgivning: 
Jagt, vildt, 
planlov, natur-
beskyttelse

Jagtens værdi. 
Socialt, 
økonomisk og 
biologisk.

Bæredygtighed.

Vildtforvaltnings
-rådets arbejde

2 døgn. Jagtens 
hus

Konflikt-
håndtering

Kl. 17.00 – 22.00

Pressehåndtering

Kl. 17.00 – 22.00

Bestyrelses-
arbejde

Kl. 17.00 – 22.00

Ledelse af 
frivillige

1½ døgn

Mødeledelse

Kl.17.00 – 22.00

Planlægning og 
udførsel lokale 
aktiviteter
Kl. 17.00 -22.00

Jagtforenings-
kasserer

Kl.17.00 – 22.00

Fundraising

Kl.17.00 – 22.00

Udarbejdelse af 
høringssvar

Kl.17.00 – 22.00

Grønt Råd og 
Friluftråds 
varetagelse
Kl.17.00 – 22.00

Få bestyrelsens 
potentiale i spil

Kl.17.00 – 22.00

Medlemsfast-
holdelse og 
hvervning
Kl.17.00 – 22.00

Lokal indflydelse 
på naturpolitik

Kl. 17.00 – 22.00

Strategisk 
udvikling af 
jagtforreninger
Kl.17.00 – 22.00

Vildtressource til 
mad, materialer 
og oplevelser
Kl.17.00-22.00

Dirigentrollen

Kl.17.00 – 22.00

DJ Lederuddannelse – Ledelse af frivillige



Økonomien
Uddannelsesindsatsen finansieres igennem flere 
kanaler: 

• Jægerforbundets medlemskontingenter.

• Tilskud fra Miljøstyrelsen via 
Jagttegnsmidlerne.

• Indtægter fra deltagerbetaling.

Tilskuddet fra Miljøstyrelsen til uddannelse er 
årligt 4.000.000 kr. 

Danmarks Jægerforbund investerer årligt ca. 
2.400.000. kr. af medlemskontingenterne i 
uddannelse af jægerne. Det svarer til en 
investering på 3 % af den årlige omsætning. 

Med undtagelse af kurser i praktisk jagt, 
forudsætter den nuværende uddannelsesindsats 
den eksterne finansiering. 

Organisationsuddannelse er typisk gratis for 
medlemmerne. 



Samlet økonomi 2016 og 2017
2016 2017

Indtægter fra deltagere mv. 1.884.365 2.779.064

Tilskud fra Miljøstyrelsen 4.000.000 4.000.000

Udgifter (beregnet samlet omkostning ved DJ´s 
uddannelsesindsats) -7.352.779 -10.123.586

DJ bidrag -1.468.414 -3.344.522





Jeg er jæger, fordi…

det er en passion….

– men det er også kulturarv, tradition, 
rekreation og gastronomi

Jagt er benyttelse af en fornybar 
ressource!

Jagt er drama: Kronkalven, elgkalven og 
rålammene 



Hvorfor går vi på jagt?
Føde og produkter
…. ”ellers sulter vi”

Rekreation
…. ”vi kan lide det!”

Forvaltning 
…. ”vi regulerer 
bestandenes størrelser”



Instinkt 









Plads til alle jægere



Er det kun mænd der kan gå på jagt? Og er det rigtige mænd? 
Og kan kvinder overhovedet gå på jagt?



I pagt med naturen

For en sportsmand er det ikke dét at slå 
vildtet ihjel, der interesserer ham; det 
er ikke hans formål. Hvad der 
interesserer ham, er alt det, han måtte 
gøre for at opnå dettes død – med 
andre ord, jagten.
Ortega y Gasset 1995, Spansk filosof

Jægeren jager ikke for at slå ihjel, men 
jægeren slår ihjel, fordi han jager.



“Jagt kan ikke retfærdiggøres med grunde, men kun ved dets udøvelse, deri er 
dets lighed med kærlighed”  Kaj Munk



Trofæjagt

"The sheer number of animals(trophies), a 
man shoot, does not say much about his 
skills as a hunter and almost nothing about 
the interesting thing about the value of his 
performance“

Theodore Rosenvelt



Trofæjagt

”If it ain´t hard gettin´ - it ain´t
worth havin´”

”Hvis det ikke er vanskeligt at 
efterstræbe/nedlægge – er det 
ikke værd at nedlægge”

38



Kødjagt





Natursyn

• Natursyn er den del af en 
verdensanskuelse, der angår jorden 
og naturen. 

• Et natursyn kunne eksempelvis 
være, at naturen er til for 
menneskets skyld, idet mennesket 
opfattes som en enestående 
værdifuld skabning



Natur eller kultur?







Vi har rovdyr og byttedyr og skadedyr og …

?



Ønskede og uønsket?



Naturlig eller ….





Naturen
Naturen



Vi mangler rovdyr i toppen af fødekæder og det 
er her jægeren kommer ind 



Hvorfor jagt? 

• Kød på bordet har altid været vigtigt for 
menneskets overlevelse, ligesom jagt har 
været en naturlig og meget afgørende del 
af vores overlevelse. 



Jægerne skal dele

• Evolutionært set har det at skaffe kød 
været ikke blot vanskeligt, men også så 
afgørende for os, at vi har delt kødet, når 
vi endelig har fået fat i det. 

• Vi ved fra forskning om jægersamfund, at 
jægere der ikke delte jagtbyttet med 
andre, blev isoleret fra fællesskabet. 



Det er naturligt at tage liv

• Når moderne mennesker mere og mere 
fjerner sig fra det naturlige og fra det 
faktum, at vi skal tage liv for at få kød, 
som er en naturlig del i menneskets diæt, 
så må vi jægere sørge for at dele vores 
bytte, så vi forbliver en del af 
fællesskabet. Dette så 
fællesskabet/samfundet fortsat 
accepterer jægerne og jagten. 



Det er acceptabelt af tage liv



Det er acceptabelt af tage liv



Det er acceptabelt af tage liv



Sker i åbenhed 
og med 

publikum – det 
er 

underholdning 
og læring

Fodring af dyr i ZOO i Danmark



Fodring af dyr i ZOO i Europa

Sker i skjul



Fodring af dyr i ZOO i USA





Skal naturen betragtes eller er vi en del af naturen? 



Benyttelse skaber grundlag for beskyttelse 



Rewilding Oostvaardersplassen



Rewilding Oostvaardersplassen



Skyd de beskyttede dyr



• Grindedrab
• Jagt på sæler
• Vask af oliefugle
• Udsætning af Brutalis
• Genudsætning af Keiko
• Jagt på grønlandshvaler
• Overskudsdyr i zoologiske haver
• Indsamling og genudsætning af forladte 

eller syge sælunger

Eksempler med indbyggede konflikter:



Holdning i befolkningerne  

• Jagt er ikke noget problem

• Det er jægernes adfærd!



Vi skal dele, og jægerne i særdeleshed

• Jukagirerne 95/5





Fremskridt eller tilbageskridt? 

• I jægersamlertiden var vi på ”arbejde” 3 - 5 
timer i døgnet.

• Da vi begyndte at dyrke landbrug og senere 
med industrialiseringen, så arbejder vi 14 
timer i døgnet!

• Flere forskere har holdt fast i at vi har kendt 
til landbrug i jægersamlertiden, men 
vurderet, at det var for åndsvagt



Fremskridt eller tilbageskridt? 

• Den fysiske størrelse blev voldsomt reduceret, 
da vi begyndte med landbrug. I det seneste 
århundrede har vi rettet op på det igen. 

• Historisk er befolkningsforøgelse med til øget 
landbrug og deraf følgende pres på naturen.

• Kriser i klimaet har betydet, at vi har været 
tvunget til landbrug.



Agerbruger eller jæger

• Er du agerbruger, så sidder du og siger: 
”Bring mig maden og flyt mit lort”. Du bliver 
bofast – du bliver universets centrum.

• Hvis du er jægersamler, så er det verden, 
der er virkeligheden, og du bevæger dig 
igennem den og spiser af den og skider i 
den. Så verden er før dig. Og mig. 

Citat: Tor Nørretranders, Det, du ikke forstår, 
gør dig klogere. 



Motiver for at jage

• Jagten

• Naturoplevelsen 

• Tilbage til noget oprindeligt

• Bringe bytte hjem til flokken

• Ikke alle er drevet af ønske om 
personlig rigdom – jukagirerne



Motivationer for at tage jagttegn

JÆGEREN 2014 - Et forbrugerkulturelt studium 
omhandlende hvorfor det er moderne at gå på jagt 

Kandidatafhandling af Robin Oliver Bentley

Vejleder: Simon Ulrik Kragh, 
Department of International Business
Communication, CBS



Jagt er sundt eller?
• Danmarks 171.000 jægere ved 

det godt. Det er fedt at gå på 
jagt! Men er det nu også sundt? 

• JA

• Det dokumenteres i flere 
undersøgelser - tydeligst i en 
videnskabelig rapport fra 
Bremens universitet i Tyskland, 
hvor det konkluderes, at jægere 
er lykkeligere end de fleste 
andre. 



• Samtidig har det en væsentlig 
demokratisk betydning, og det 
skaber sociale netværk på 
tværs af alder, køn og 
socialstatus. 



• Jagt i regi af jagtforeninger er 
stærkt medvirkende til at danne 
sociale netværk på tværs af alder, 
status og køn, er det et mere 
tungtvejende argument, end hvis 
det var et privat konsortium der 
lejede jagten. 

• Jagtforeningensjagterne er derfor 
et væsentligt aktiv i 
lokalsamfundet og medvirkende til 
at unge såvel som gamle har fælles 
fritidsinteresser .



Egobehov

Sociale behov

Tryghed og sikkerhedsbehov

Fysiske behov

Maslow 

Selvrealiseringsbehov



Tak for jeres opmærksomhed!

Alle har ret til 
deres egne 
holdninger, men 
ikke egne fakta!
-Detektor på DR2-


