
ØVRIGT: I jægerforbundets juridiske 
afdeling bliver vores jurister i stigende 
grad kontaktet af mennesker, der søger 
information om reglerne for jagt. Spør-
gerne kan groft inddeles i to hoved-
grupper:

Den ene gruppe er dem, der typisk er 
utilfredse med naboens jagtudøvelse, 
og som søger information om reglerne 
for om muligt at få stoppet diverse ulov-
ligheder eller dårlig moral. Spørgerne 
kan være både jægere og ikke-jægere.

Den anden gruppe er jægere, som 
spørger til reglerne. En stor del ønsker 
en afklaring af reglerne, fordi de gerne 
vil overholde dem og derfor behøver 
hjælp til tolkning af loven. Der er ingen 
tvivl om, at reglerne er blevet mere ind-
viklede, hvorfor nogle jægere utilsigtet 
kan komme til at begå fejltrin. Så er det 
godt, der rejses spørgsmål til reglerne. 
Men desværre oplever vi også, at en del 
spørgere afsøger grænser og prøver at 
finde alle mulige krumspring for at 
omgå loven. 

Tekst: Joan Brønnum Kvist

Tid til selvransagelse?
LEDERGRUPPEN INFORMERER:

Er det godt jægeradfærd? Et det ble-
vet normalt, at man selv beslutter, 
hvilke regler det er rimeligt at over-
holde? Er det i orden at tænke, at når 
lovgivningen er ”dum”, så har man ret 
til at overtræde den?

Danmarks Jægerforbunds repræsen-
tantskab har netop vedtaget en ny vi-
sion ”God jagt i generationer”. Med 
denne sætter vi bl.a. kursen ved, at DJ 
er en velfungerende organisation af 
kompetente jægere med god jagtetik og 
et godt jægerhåndværk. Vi skal sikre, at 
jægerstanden fremstår som en trovær-
dig og ansvarlig samfundsgruppe for at 
sikre befolkningens accept af jagten. 

Der er ingen tvivl om, at jagtens 
fremtid er helt afhængig af befolkning-
ens accept, og derfor det indledende 
spørgsmål om selvransagelse. Er jæ-
gerne gode nok til at sige fra, når man 
oplever, at regler og normer bliver 
overtrådt? Eller kan vi alle gøre lidt 
mere af det rigtige og skabe en positiv 
bevægelse i retning af den nye vision?

Et godt sted at starte den positive be-
vægelse er i mødet med andre jægere  
– både fysiske og online. Her har vi alle 
et ansvar for at bidrage til selvjustitsen 
blandt jægeren ved at sige fra, når vi 
oplever, at reglerne ikke overholdes  
– og vi skal gøre det positivt. Vi kan 
italesætte det fælles ansvar at over-
holde reglerne og udvise god jagtlig 
etik, men vi skal også påtale og tage 
afstand fra overtrædelser, når vi mø-
der dem på Dianas stier.

Støder I undervejs på regler, som vir-
ker uforklarlige eller ikke giver mening, 
så tag gerne fat i os. Vi kan hjælpe med 
enten at forklare reglerne eller måske 
sikre, de bliver ændret. Jægerforbundet 
arbejder aktivt for at sikre både jagten 
og jægerne de bedste betingelser, f.eks. 
gennem målrettede politiske indsatser. 
Ved at omgå eller negligere reglerne 
truer vi vore børns og børnebørns 
fremtidige muligheder for at gå på jagt. 
jbk@jaegerne.dk

Det kræver ikke dyb indsigt at ane, at dette skydetårn næppe er i tråd med jagtlovens bestemmelser. Bliver der for mange af den slags åben-
lyse ulovligheder, hvor ikke-jægere undrer sig over både ulovligheden og myndighedernes manglende indgriben (lige som lovlydige jægere 
gør det) så kan det i sidste ende give modstand mod jagten generelt fra resten af befolkningen. Foto: Max Steinar.

Jægerforbundet får mange medlemshenvendelser.  
Nogle af dem vækker bekymring.
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