
JAGT OG NATURPLEJE

EN OPFORDRING TIL AT TÆNKE ANDERLEDES



David Carsten 

Pedersen

•“Jagttegn” - Radio24syv

•Can.merc.filosofi

•Jagtchef - Hem skov

•Professionel jæger

•Jagttegnskole:

www.alwayshunting.dk

http://alwayshunting.dk




Det Danmark du kender…

• DMI.dk

• wikipedia.com

• Naturstyrelsen

• månebarnet.dk

http://DMI.dk
http://wikipedia.com
http://mitlivsomveganer.dk


Den 6. Masseuddøen:

Et spørgsmål om levesteder

»Alle arter er tilpasset levesteder med bestemte

forhold, og når de forhold bliver fjernet eller forandret, 

så producerer arterne ikke nok afkom i forhold til, hvor

mange der dør,« 

- Carsten Rahbek.

I de sidste fire årtier er bestanden af hvirveldyr

(pattedyr, fugle, fisk, reptiler og padder) faldet med 28 

procent i gennemsnit.

16-33 % af alle arter af hvirveldyr anses for at 

være truet af uddøen.

23-36 % af alle fugle, pattedyr og padder, der 

bliver brugt til mad og medicin, er truet af udryddelse

75 % af verdens afgrøder afhængige af

Insektbestøvning.

- Videnskab.dk



Velkommen til København

- “Bevar Amager fælled” på facebook



Wikipedia.com



Privat natur gør en forskel
Udvikling i mængden af vildt:

1960’erne: ca halv million dyr i SA

Idag: + 20. Mil. dyr i SA

Areal:

- 20 mil. ha. uproduktiv landbrugsjord er omlagt til private naturområder.

- 6 mil ha. Statsejede naturområder

Økonomi

- Omsætning på ca 9 milliarder Dkr per år.

- Skaber mere end 140 000 arbejdspladser.

- Mere end 150 000 tons vildtkød per år

- Export vurderet til 100 million US$ i Europa 

- Prof. Sean Carrol - the case for game ranching - www.theconversation.com

http://www.theconversation.com


“Jeg er ikke primært jæger. Jeg er landmand, og jeg

passer min jord til den næste generation.

Jeg har vildt fordi det er, hvad det økologiske systemet

er bedst egnet til.

En varieret vildtbestand beskytter planternes rodnet og

søger for at jorden ikke erodere. Alt det betaler jægerne

for.”

- Mark Iwy. Professionel jæger i Sydafrika



Hva’ Kåstorn?



- klelund.dk

- Vistdenmark.dk

http://klelund.dk


Polsk muflon vædder: 

37.000 kr

Polsk kronhjort:

24.850 kr

Dansk dåhjort: 

80.000 kr

Polsk vildsvin:

11.950 kr



- Forslag til ca. 56 kvadratkilometer vildere natur: Naturzone Filsø & Kærgård Klitplantage. T.h.: Ejerforhold (grafik © Rune Engelbreth Larsen)

www.Naturzonen .dk

https://www.naturzonen.dk/copyright


De HELT vilde

Visent (europæisk bison)

Gauer okse

Vildt tamkvæg

Vildhest

Bæver

Elefant

Ulv

Guldsjakal

Los





TÆNK VILDERE!

Fremtiden er hvad vi gør den til


