Navn

Beskrivelse

Beløb

2019
Hvad skal der til, for at danske jægere skifter
Aarhus Universitet. Institut for Bioscience
blyprojektiler ud med bly-fri typer?

318.061

Aarhus Universitet. DCE

En fortsættelse af undersøgelse af edderfugles
kropskondition i relation til vinterklima, føde og
reproduktion

107.000

Fiskeri -og Søfartsmuseet

Layout og trykning af bogen "Jagt og natur ved
Vadehavet"

60.000

Aalborg Universitet

Årlige temadage om faldvildt

64.400

Lokal forvaltning af overvintrende gæs

190.000

2018
Danmarks Jægerforbund
Guldborgsund

Aarhus Universitet. Institut for Bioscience
Særnummer om blyfri jagtammunition i tidsskriftet Ambio

150.000

Schweiss-sekretariatet

Nye pejl til Schweiss-registrets hundeførere

612.400

Schweiss-sekretariatet

Nye pejl til Schweiss-registrets hundeførere

300.000

Museum Sydøstdanmark

Formidlingsprojekt ”Holmegaard Mose”

300.000

Dansk Jagtakademi

Det danske blyhagl forbud – overholdelse

228.300

KU, Skovskolen

Lokal forvaltning af gæs

250.000

Bjarne Kleis

Jagt og natur i børnehøjde

100.000

Dansk Jagtakademi

Affald fra strand- og havjagt.

103.000

Heden & Fjorden

Markvandringer med fokus på natur- og vildtpleje i
agerlandet.

LMO

Formidlingsprojekt om sikker vildt- og
biodiversitetspleje.

2017

25.000
250.000

Nationalmuseet, Ulla Odgaard

Løn til forarbejdning og redigering af videnskabeligt
arbejde om jagt og jagtens kulturelle betydning i det
vestlige Grønland.

199.439

Vildt & Jagt i Danmark

Levende billeder i Jagttegnsundervisningen.

250.000

Frilandsmuseet Hjerl Hede

Jagtarrangement "Det smager helt vildt"

100.000

Dansk Kennel Klub

Verdensmesterskab for stående jagthunde.

Aarhus Universitet

Forbedret Gåsejagt: lokal frivillig organisering.

Jagtguiderne

"Jagten på natursyn". Symposium og
efteruddannelsesjagter for nyjægere.

Hans Kristensen
Dansk Schweisshundeforening

"Jagten i Sønderjylland" - natur og kulturhistorie i
grænselandet gennem 150 år".
Forskningsprojekt om hundens evner og adfærd i
forbindelse med sporarbejde og oplæg til nye
træningsmetoder, der øger hundens sporfasthed.

50.000
1.204.218
200.000
100.000
177.000

Danmarks Jægerforbund

Økologiske rum og biodiversitet i det åbne land.

2.777.500

KU, Institut for Geovidenskab og
Naturforvaltning

Skovhagl - er der fortsat grundlag for en særlig
forvaltning?

336.500

Danmarks Jægerforbund

Naturformidling i Jagtens optik.

600.000

Dansk Schweisshundeforening

Støtte til seminar.

143.000

Markvildtudvalg - De Stående
Jagtklubber

Agerlandets fauna 2. Forbedring af forholdene for
faunaen i det åbne land.

75.000

KU, Institut for Fødevare- og
Ressourceøkonomi

Udgivelse af bogen "Jagt. En bog om natur, fritid &
drab".

50.000

Danmarks Jægerforbund

Oprettelse og drift af markvildtslav

DTU, Veterinærinstituttet

Forårsager laminitis snabelklove hos danske rådyr.

170.661

Sven Thorsen

Bog om strandjagt "Den danske strandjagt,
Kystfuglejagtens historie 1800-1900".

200.000

Dansk Jagtakademi

Afprøvning af effektiviteten af blyfri riffelammunition.

347.000

Middelfart Kommunes Hjortelaug.

Opsætning af vildtspejle.

Frilandsmuseet Hjerl Hede

Jagt og mennesker - en totaloplevelse om mennesker,
jagt og natur.

312.500

Danmarks Jægerforbund

Frivillig natur- og vildtpleje i Nationalpark Mols Bjerge teori omsat til handling

25.000

Danmarks Jægerforbund

Vildtforvaltning og miljøbeskyttelse i Femern Bælt
regionen.

375.000

Danmarks Jægerforbund

Formidling af perspektiverne ved markvildtslav.

195.000

3.500.000

6.250

Danmarks Jægerforbund

Film klip om dannelse af markvildtslav.

Danmarks Jægerforbund

Naturformidling i jagtens optik - Fokuskommuner

Styregruppen for Projekt
Ansøgning til støtte til redaktion og trykning af UNESCONordsjællands parforcejagtlandskab ansøgning

48.950
400.000
250.000

Danmarks Jægerforbund

Simpelt mål for biodiversitet - med hjælp fra ræv og
grævling

Skovdyrkerne

Reintroducere indfangede agerhøns på Orø, herunder
telemetri og monitering.

Ringkøbing - Skjern Museum

Hjorten og skoven. - en udstilling på Vestjyllands
jagtmuseum

400.000

Ole Andreassen

Udarbejdelse af manus til bog om den enestående natur
og specielle jagtformer i Vadehavet.

190.000

Institut for Bioscience, AAU

Forbedret gåsejagt - Organisering af jagt som led i den
internationale forvaltningsplan for kortnæbbet gås.

Dansk Schweisshundeforening

Seminar med temaet "Indlæring og træning af hundens
evner til at fastholde sporet af et bestemt individ".

Danmarks Jægerforbund Sussie Pagh
Prædation på markvildt. Projektet er sammenkoblet
og Sektion for Anvendt
med "Redeprædation på agerhøns".
Vildtforskning
Nationalmuseet, Ulla Odgaard

Jagtens arkæologi.

Konsulentfirmaet Natur & Landbrug Vildtforvaltning i forbindelse med biomassehøst i ådal.

300.000
60.000

1.800.000

130.000
1.158.300
198.000
500.000

Danmarks Jægerforbund

Naturformidling i jagtens optik og - viden i børnehøjde,
der fører til holdningsdannelse.

600.000

Aarhus Universitet, Institut for
Bioscience (Tidl. DMU)

Bevægelsesmønstre hos moskusokser i verdens største
nationalpark.

500.000

KU, LIFE. Skov & Landskab

Forvaltningen af den stigende bestand af kronvildt på
Sjælland.

Schweiss Sekretariatet

Søger om midler til "hundeførerdragter"

300.000

Landboforeningen Gefion

Støtte til at genskabe og opretholde vildlevende bestand
af agerhøns på Orø, gennem konkrete driftsmæssige
tiltag på arealerne.

200.000

2.000.000

Dansk Jagt- og Skovbrugsmuseum & "Dianas døtre" særudstilling om kvinder og jagt i
Kvindemuseet i Danmark
Danmark.

1.000.000

Jagtselskabet Houborg Plantage

Bog om Jagtselskabet Houborg Plantage. Balance
mellem vildtpleje og nutidig skovdrift gennem
jagtselskabets 100-årige historie.

25.000

KU, Skov & Landskab, Det
biovidenskabelige Fakultet

”Jagt, vildtforvaltning og samfund". Projektet omhandler
jagt- og vildtforvaltningens praksis i et samfundsmæssigt
perspektiv.

Dansk Skovforening

Støtte til informationsindsats om jagts bæredygtige
elementer og øvrige gavnlige egenskaber.

6.000.000

100.000

Dansk Schweisshundeforening

Dansk Schweisshundeforeningens afholdelse af et
weekend-kursus med arbejdstitlen ”Lær af de erfarne”
for legitimerede hundeførere og potentielle nye.

72.500

Danmarks miljøundersøgelser
(Aarhus Universitet, afd. For
Vildtbiologi og Biodiversitet /v
Thomas Bregnballe)

Analyse af data i forbindelse med et projekt der skal
belyse, hvordan to forskellige ordninger for regulering af
jagt påvirker trækkende vandfugles brug af Skjern Enge.

40.000

Biolog Niels Kanstrup

Oversættelse og videnskabelig bearbejdning af
forskningsrapporten ”Bly i Fuglevildt i Danmark –
indhold og kilder”. Der skal sikres en engelsk version af
rapporten.

40.000

Dansk Jagt- og Skovbrugsmuseum

Komparativ analyse i forbindelse med optagelse af det
kongelige parforcejagtvejssystem i Nordsjælland på
UNESCOs liste over verdensarv.

420.000

Dansk Jagt- og Skovbrugsmuseum

Støtte til museets nyopstillingsprojekt om elge.

200.000

Dansk Jagt- og Skovbrugsmuseum

Støtte til museets fortsatte arbejde.

200.000

Dansk Schweisshundeforening

Støtte til uddannelse af hundeførere i
præsentationsteknik, indkøb af præsentationsudstyr
samt iværksættelse af PR-kampagne

Dansk Jagt- og Skovbrugsmuseum

Støtte til udstillinger om jagtens historie

Torbenfeldt Gods

Støtte til udsætning af kronvildt

65.000

200.000
35.000

