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JAGT : TROFÆER

Den bæredygtige 
trofæjagt

I en verden med tiltagende krybskytteri kan man helt miste modet, men nogle  
steder går det fremad. Bag succesen står en kultur, som ofte er misforstået,  

men viser de bedste resultater. Det handler om trofæjagt som værktøj  
til at beskytte artsrigdom, habitat og bæredygtighed.

Af Ragnar R. Jørgensen

D er tales i disse dage meget om, at vi står over for den 
næste store masseudryddelse af planter og dyrear-
ter. Ifølge rapporter fra Intergovernmental Panel on 
Climate Change (IPCC) kan op imod 30 pct. af alle 

arter på Jorden blive udslettet på grund af den globale opvarm-
ning. I lyset af denne enorme trussel må vi finde fælles fodslag 

for at forvalte og beskytte vores natur til glæde for kommende 
generationer. 

Mennesket har jaget siden tidernes morgen, og hos mange er 
jagt stadig en integreret del af den menneskelige psyke, selvom 
den ikke længere er nødvendig for at overleve. Blandt jægere er 
trofæjægerne de mest misforståede, men til gengæld nogle af 

dem, der bidrager mest til sikring af artsrigdom og bestanden 
af arter som næsehorn og elefanter. 

Fra pralhals til dyreværnsmand 
Der var i flere århundreder overhovedet ingen forståelse for bæ-
redygtighed, og både naturfolk og det industrialiserede sam-
fund udslettede arter fra Jordens overflade. Et af de mest grote-
ske eksempler er den amerikanske bison, der blev reduceret til 
nogle få hundrede individer i midten af 1880’erne. Både india-
nere og hvide amerikanere havde ignoreret en række fremsy-
nede menneskers advarsler, og rovdriften var tæt på at føre til 
en komplet ødelæggelse af bestanden.

Indtil for ca. 50 år siden var trofæjægere med til at udslette 
en række dyrearter såsom berberløven i Atlasbjergene, og af 
samme grund anses trofæjægerne stadig som en del af pro-
blemet frem for en del af løsningen. I 1960-70’erne skete der 
dog et paradigmeskift, idet det blev dokumenteret, at netop 
trofæjagten kunne være med til at sikre bæredygtigheden og 
artsrigdommen. Sydafrika blev et foregangsland ved at tillade 
licensjagt på en række arter og derved redde dem. Samtidig 
begyndte trofæjægerne at organisere sig i safariklubber, der 
var med til at vedligeholde en høj etik og moral blandt med-
lemmerne. 

I dag er jægerne og jagtudbyderne nogle af dem, der kæm-
per hårdest for at bevare habitater samt oplyse om vildtfor-
valtning, og truslen kommer nu hovedsageligt fra uvidenhed, 
korruption og dårlig forvaltning – ikke fra jægerne.  

  
Det grønlandske mareridt
I 2006 kom der en heftig debat om salg af sælskind fra Ca-
nada, hvor fangsten på bestialsk vis foregik med køller. Som 
en direkte konsekvens af denne debat besluttede EU at forbyde 
import af sælskind i 2009. Selvom grønlandske sælskind reelt 
blev undtaget, da jagten var bæredygtig, resulterede det i en 
katastrofe for Grønland. Salget af sælskind faldt fra 60 til kun 
seks mio. kr. om året, og den grønlandske fangerkultur var så-
ledes reelt truet.

I dag ligger der et helt års sælfangst, 150.000 sælskind, på 
lager på Grønland på grund af uvidenhed om, hvordan jagten 
foregår, samt en fejlagtig antagelse hos mange om, at sælerne 
i landet er truet. Faktum er, at der er for mange sæler. Grøn-
lands Naturinstitut har anslået, at sælfangsten kunne tredob-
les og stadig være bæredygtig. 

WWF Verdensnaturfonden er dog langt om længe kommet 
det grønlandske selvstyre til undsætning ved i en rapport fra 
2013 at slå fast, at sælfangsten i Grønland er særdeles bære-

Nogle steder i Afrika er 
antallet af elefanter steget 

så meget, at de nu ødelæg-
ger habitatet for sig selv 

og andre dyr. Flere lande 
må regulere kraftigt de 

kommende år.  
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dygtig, men der er lang vej igen, før skaderne er udbedrede. 
Den globale opvarmning vil ændre Grønlands klima og miljø 
på en måde, vi ikke kan forudse. Derfor vil jagt og fangst være 
nogle af de vigtigste redskaber til at opretholde balancen, og 
uden indtægter fra sælskind vil selvstyret have endnu færre 
midler til at værne om habitatet for en række arter. 

Kopenhagen Fur hjælper Grønland ved at bakke op om de 
grønlandske fangere og sælger nu grønlandske sælskind på 
sine auktioner.

 
Korrupte krybskytter
På samme måde som sæljagten i Grønland er blevet sat i bås 
med den canadiske ’slagtning’ af babysæler, er jagt på elefanter, 
næsehorn og en række andre dyrearter forbundet med en mas-
se fordomme – fordomme, der direkte skader vildtbestanden 
og det lokalsamfund, der reelt forvalter de habitater, dyrene 
lever i. 

83 pct. af alle Afrikas næsehorn – både sorte og hvide – le-
ver i Sydafrika. Ved indgangen til forrige århundrede var der 
kun omkring 50-100 hvide næsehorn tilbage i landet. Siden 
1968, hvor landet åbnede for licensjagt på næsehorn, er antal-

let af hvide næsehorn steget fra 1.800 til over 20.000. Antallet 
er nu stabilt på trods af det omfattende krybskytteri, der finder 
sted i hovedsageligt den nordøstlige del af landet, som grænser 
op til Mozambique.

Antallet af næsehorn, der er faldet for krybskytters kugler, 
er steget dramatisk de seneste tre-fire år, og det er helt åben-
bart for enhver, at der er tale om et stort kulturskift i Sydafri-
ka. Ikke færre end 1.004 næsehorn blev nedlagt på ulovlig vis 
i 2013, og det ser ud til, at antallet vil stige yderligere i 2014. 
Mange mener, at stigningen skyldes den stigende korruption 
i landet. Forbavsende få krybskytteringe er blevet optrævlet, 
men mange af dem har haft medsammensvorne blandt lokale 
politimænd, park rangers og diverse embedsmænd.

 
Stor interesse i Norden
Det er ikke kun det hvide og det sorte næsehorn, der er blevet 
reddet gennem kommerciel jagt, men også en lang række an-
tilopearter som bontebok, hvidhalet gnu, hesteantilope, sabe-
lantilope, oribi, nyala og sabeloryx. Antallet af jagtbart vildt på 
privatejet land i Sydafrika er siden 1970 steget fra ca. 0,5 mio. 
til over 18 mio. individer. Tallene taler således for sig selv.

Flere og flere grønne organisationer forstår nu værdien af 
habitats- og artssikring gennem jagt. En af næsehornets stør-
ste og mest kompetente interesseorganisationer, Save the Rhi-
no, bakker fuldstændig op om trofæjagt og har en meget infor-
mativ hjemmeside, hvor man kan læse nyheder og finde al den 
fornødne statistik. Selv WWF Verdensnaturfonden bakker op 
om bæredygtig trofæjagt, inklusive den på næsehorn, da den 
er med til at sikre bestandene.  

SCI Foundation er gået sammen med spanske 
forskere for at kortlægge spredning af sygdomme 
og parasitter i de spanske ibexgeder.  

En af verdens mest kendte 
trofæjægere er Craig Bod-
dington, her med et par jagt-
kammerater. Den samlede 
pris for at erhverve de frem-
viste trofæer er godt en halv 
mio. kr. En stor del af dette 
beløb tilfalder staten i form af 
jagtlicenser, mens en mindre 
del tilfalder lokalsamfun-
det. Alt andet lige værner 
trofæjagt mod krybskytteri 
og habitatødelæggelse. 

Safari Club International  
SCI er trofæjægernes vigtigste interesseorganisation og med 
til at værne om jagtens vilkår på globalt plan. SCI blev stiftet 
i 1972, hvor en række lokale amerikanske safariklubber gik 
sammen for at danne en international forening, og i dag har 
SCI 190 afdelinger (chapters) fordelt over hele verden. 

Gennem Safari Club International Foundation gør SCI meget 
for at uddanne og oplyse om bæredygtighed og vildtforvalt-
ning gennem jagt. SCI samarbejder med en række NGO’er og 
private aktører om bæredygtighed under sammenslutningen 
International Conservation Caucus Foundation (ICCF). 

SCI Foundation er også sponsor for African Wildlife Consulta-
tive Forum (AWCF), som afvikles årligt med omkring et halvt 
hundrede repræsentanter for landene i det sydlige Afrika samt 
jagtorganisationer og vildteksperter. Forummet diskuterer en 
række tiltag mod krybskytteri og ulovlig handel med elfenben 
og horn fra næsehorn samt den tiltagende konflikt mellem dyr 
og mennesker, i takt med at nye områder ryddes, og habitater 
ødelægges. 

I 2013 brugte SCI Foundation 29 mio. kr. på primært uddan-
nelse inden for vildtforvaltning, sekundært på at støtte en 
række internationale vildtbeskyttelsesprojekter. SCI har ind-
set, at det koster mange penge at kæmpe for jagtens vilkår, 
og har stort fokus på fundraising, således at foreningen kan 
aflønne de 120 ansatte. 
 
SCI’s vigtigste begivenhed er den årlige kongres med næsten 
1.200 udstillere og omkring 18.000 besøgende. Den næste 
kongres afholdes den 4.-7. februar i Las Vegas, hvor mange af 
verdens største trofæjægere samles for at netværke og støtte 
den fælles sag. I forbindelse med kongressen afholdes der en 
række foredrag og arrangementer, herunder velgørenheds-
middage og -auktioner på bedste amerikanske manér. 

Herhjemme har Nordisk Safari Klub i over 40 år været 
samlingspunkt for de danske trofæjægere. Foreningen har 
ca. 2.700 medlemmer, hvoraf hovedparten er danskere, 
men med en kraftig stigning i antallet af medlemmer fra 
resten af Norden. 

Indflydelsesrige SCI
Internationalt værner to fremtrædende organisationer om 
trofæjagten, nemlig International Council for Game and 
Wildlife Conservation (CIC) og Safari Club International 
(SCI). 

CIC har sin oprindelse i Europa og rummer både 
NGO’er, statslige institutioner og privatpersoner. Organi-
sationen har omkring 1.500 medlemmer, heraf godt 30 
fra Danmark, men man kan ikke umiddelbart blive med-
lem – man skal indstilles af et eksisterende medlem.

SCI er med sine over 55.000 medlemmer den mest ind-
flydelsesrige af de organisationer, der værner om retten til 
at jage på et internationalt niveau. SCI stammer fra USA 
og har da også noget umiskendeligt amerikansk over sig. 
Ved første øjekast kan foreningen for en europæer virke 
en smule ’cowboyagtig’. SCI har etableret et samarbejde 
med Nordisk Safari Klub, og den nystartede nordiske SCI-
afdeling har 55 medlemmer. –––

  
For mere information: 
www.scifirstforhunters.org
www.cic-wildlife.org
www.nordisksafariklub.com
www.wwf.org 
www.savetherhino.com

Fremtidens beslutningstagere fra Swaziland, der gennem AWCF-samar-
bejdet modarbejder krybskytteri og ulovlig handel med elfenben og horn 
fra næsehorn. Siden 1992 er kun tre næsehorn faldet for krybskytternes 
kugler i Swaziland.

USA’s 26. præsident, Theodore Roosevelt, på elefantjagt i Afrika i 
1909, hvor trofæjagten var noget helt andet end i dag. Ekspeditionen 
fandt sted i samarbejde med The Smithsonian Institution og havde 
ikke færre end 512 stykker saltet storvildt med hjem, heraf seks hvide 
næsehorn. Regn ikke med at se Barack Obama i samme situation … 
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Kan du give os en idé om, hvor stor en betydning trofæjagt har for 
lokalbefolkningen, altså der, hvor jagten finder sted?
For mange lokale, som bor i randområder, er den kommercielle ud-
nyttelse af jagt den eneste mulige indtægtskilde. Det vigtigste er 
dog, at vildtet blot skydes af de samme lokale, når der ikke er andre 
muligheder! Det er derfor, vildtbestandene er gået ned i de dele af 
Afrika, hvor jagt er blevet indstillet.
 
Det nævnes ofte, at trofæjagt kunne afløses af fotosafari. Hvad er 
din erfaring med dette? 
Det er en total illusion – til gengæld kan de to ting sagtens kom-
bineres. Det gør vi selv året rundt med stor succes. Sammenlignet 
med indtægten fra nedlægningen af f.eks. en gammel næsehornstyr 
skal der tusindvis af turister gennem lokalsamfundet for at sikre den 
samme indkomst for slet ikke at tale om det økologiske fodaftryk, 
som disse mange turister sætter i naturen.

Hvad ser du som den største trussel mod en bæredygtig forvalt-
ning af de store naturområder i det sydlige Afrika?
Helt sikkert den store befolkningstilvækst i landområderne. I byerne 
er der ved at være styr på den sag – man holder sig til få børn under 
ordnede forhold, men sådan er det ikke i landzonerne, hvor befolk-
ningen ikke har kendskab eller adgang til prævention. De mange mil-
lioner af mennesker har brug for land, og de har hundredtusindvis af 
husdyr, som dels optager de vilde dyrs plads, dels ikke har samme 

ydeevne. Det er en kendt sag, at en alsidig vildtbestand producerer 
langt flere kg kød pr. hektar end en husdyrbestand.
 
Trofæjagtens modstandere bruger Kenya som et eksempel på et 
land, hvor det er lykkedes at drive en vildtforvaltning helt uden 
kommerciel jagt. Hvad er din kommentar til det?
Det passer simpelthen ikke, for ud over isolerede bestande i Kenyas 
nationalparker har vildtbestanden det skrækkeligt i landet – elefant-
bestanden er på afgrundens rand sammenlignet med i 1973, hvor der 
stadig var kommerciel jagt i landet. I den nuværende situation, hvor 
også fotosafarituristerne undgår Kenya på grund af politiske risici, 
ville professionel jagt i den grad kunne give vildtforvaltningsmyndig-
hederne en ordentlig finansiering.
 
Tror du, at der er et sammenfald i den stigende korruption i Syd-
afrika og det stigende antal næsehorn, der bliver skudt illegalt?
Ja, helt sikkert. Krügerparken er en semistatslig organisation, og der-
med kan man automatisk ræsonnere, at den også er korrupt. Sådan 
er fakta desværre i dagens Sydafrika. Politikerne er i stigende panik 
over krybskytteriet, selvom bestanden stadig er i vækst. Vi nærmer 
os snart nulpunktet, hvor det vil gå den anden vej på statsområder 
og i nationalparker. På privat land er bestanden stadig sikret, selvom 
mange har valgt at sælge ud af næsehornene og erstatte dem med 
sjældne vildtarter, som ikke er så udsatte. Den øgede velstand i spe-
cielt Vietnam og Kina betyder stigende efterspørgsel på næsehor-

En trofæjæger 
taler ud
Holger Krogsgaard Jensen driver et af de  
ældste safariselskaber i Sydafrika, Jensen  
Safaris, og er en stærk fortaler for, at Sydafrika 
skal forbyde jagten på ’dåseløver’. Vi stiller 
ham her en række spørgsmål om trofæjagten  
i Afrika og får så sandelig svar på tiltale!

Af Ragnar R. Jørgensen

Holger Krogsgaard Jensen er 
en af de største danske  

eksperter inden for trofæjagt. 
nenes horn, og de fleste horn smugles ud fra Afrika af diplomater fra 
netop disse to lande.
 
Hvad kan der gøres for at informere om, hvor stor betydning tro-
fæjagten har haft for sikringen af vildtbestanden i lande som Syd-
afrika, Namibia og Tanzania?
Oplysning! Vores egen virksomhed er baseret på måske 90-95 pct. 
omsætning fra ikkejægere, men når man forklarer og viser, hvilken 
positiv betydning jagten har haft især i det sydlige Afrika, så forstår 
de fleste sammenhængen og spiser da i øvrigt også gerne byttet. Til 
gengæld vil der altid være nogle fanatikere, måske vegetarer – men 
de har da i det mindste ført deres holdning ud i det praktiske liv!
 
Du har i mange år kæmpet for, at jagten på ’dåseløver’ skulle forby-
des. Hvorfor mener du, at netop denne jagtform er så umoralsk i 
forhold til f.eks. anden jagt i indhegning?
Fordi det skader jagtens omdømme i offentligheden. Der er himmel-
vid forskel på at opbygge vildtbestande, der formerer sig naturligt og 
indtager naturlig føde, og på at opdrætte løver i små bure og lukke 
dem ud ved passende lejlighed, når en pengestærk jæger indfinder 
sig.
Er løvejagten i Sydafrika ikke med til at sikre en stor genetisk mang-
foldighed og dermed artens overlevelse på lang sigt?
Løvejagt er ganske enkelt ikke jagt, og det sikrer på ingen måde gene-
tisk mangfoldighed – tværtimod risikerer man indavl på farmene, og 

ingen af disse løver er på noget tidspunkt i forbindelse med den na-
turlige bestand. Af de 6-800 løver, som årligt nedlægges i Sydafrika, 
er omkring 98 pct. dåseløver.
 
USA har for nylig forbudt import af elefanttrofæer fra Zimbabwe, 
hvilket Safari Club International har forsøgt at få omstødt. Tror du, 
at USA kan ændre holdning til trofæjagt, og hvilken betydning vil 
dette have for lande som Zimbabwe og Tanzania?
Nej, i USA er det lobbygrupper, der bestemmer politikken på om-
rådet, og de såkaldte grønne har bedre kontakter og flere penge til 
lobbyarbejde. Rent følelsesmæssigt gider politikerne ikke tage kam-
pen op – nøjagtig som med ulandsbistand i Danmark. De fleste ved, 
at bistanden er spild af penge, men ingen ønsker at tage debatten!

Hvad vil fremtiden byde på? 
Med indskrænkning af jagten i Zambia og Botswana samt den fort-
satte succes i Namibia, Sydafrika og Uganda går de afrikanske lande 
i to forskellige retninger. I Centralasien er der en række gode tiltag 
for at få lokalbefolkningen integreret i forskellige projekter mod 
krybskytteri og fremme af indtjeningen fra trofæjagt. Uro i form af 
krige ødelægger nogle steder fuldstændig vildtbestandene, f.eks. i 
DR Congo, Sydsudan og Afghanistan. I Mellemamerika og Sydamerika 
samt Sydøstasien er ødelæggelsen af habitater den største fare for 
artsrigdommen. Derfor er det vigtigt, at vi forstår både økonomien 
og kulturen bag succeshistorierne i Sydafrika og Namibia. –––

<    For at løsne stødtænderne på en lovligt skudt elefant 
nedgraves hovedet af de lokale, som også står for slagt-
ning af dyret og fordeling af kødet.  

<   Den majestætiske elefanttyr er det ultimative symbol på 
den afrikanske natur, og der kæmpes fra mange sider for 
at sikre dens habitat for fremtidige generationer. 


