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PÅSKOLESKEMAET STOD der natur,
vildt og jagt i retop den rækkefølge,
da 24forventningsfulde børn i
alderen S-iz år satte hinanden og
Jægerforbundet i stævne i starten af
juli. Formålet var at blive klogere på
jagtens forskellige elementer.
Det tre dage lange arrangement
kulminerede en meget tidlig morgen
kl. 04.55 med en bukkejagt. Kun
ganske få meter bag dagens to skytter - naturformidler i Danmarks 7ægerforbund Claus Olesen og den lokale jæger Rasmus Petersen -kunne
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de 21 drenge og tre piger opleve det
sus,som mange jægere oplever, når
en buk er tæt på.
-Jeg kunne både se og høre på
børnene, hvordan det påvirkede
dem,da en flot6-ender først var
påvej væk fra os, og derefter kom
tilbage påblot 12 meters afstand,
ww~v.jae9erforbundet.di<
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fortæller Rasmus Petersen, der beredvilligtmedvirkede til, at børnene
fik en god oplevelse.
-Børnene begyndte at ryste og
viste tegn på at være ramt afsamme
slags bukkefeber,som også kan angribeerfarne jægere. De var virkelig
tændte,fortæller han,
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Oprindeligt havde Jægerforbundet besluttet, at I<un 20
Kunne deltage i hver af de tre sommernatursl<oler for de
yngste juniorjægere. „I<lassekvotienten" blev dog hurtigt
sat op til 25, da det viste sig, at sØgningen var større end
forventet. Jæger var med, da Valdemars Slot på Tåsinge i
starten afjuli dannede perfekte rammer far de 5-12 åriges
naturoplevelser.

På forhånd var det aftalt, at der
kun måtte skydes til en bestemt
buk.En ung,lille råbuk. Den blev
også set i løbet af de tre timer,som
bØrnene,de to skytter og Jægers
udsendte listede rundt i skovene
lige syd for slottet. Men bukken
valgte klogeligt at stikke af, da den
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fornemmede de mange menneskers
nærhed,så der kom ikke i denne
omgang nogen buk med hjem til
teltlejren.

Blod fra vildsvin på sporet
Inden bukkejagten havde de z4
juniorer fået indblik i bl.a. apportewww.jaegerforbundet.dl~

ring,schweissarbejde,ligesom de
gennemfØrte en jagtsti med indlagt
bue- og Iuftbøsseskydning,
Bebejstring vakte især besøget af
schweisshundefører Ies Lind Nissen,
der havde lagt et spor i skoven med
bl.a. blod fra vildsvin.
- Da børnene kunne se og høre, at
min hund reagerede,som den skulle
og satte farten op,steg bØrnenes
interesse. Bagefter kunne de følge
schweisshundensrute på GPS. De var
meget engagerede og interesserede,
fortæller Jes Lind Nissen, der har zo ~
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Naturformidler Claus Olesen viser sin riffel frem.
> år på bagen som schweisshundefører,ogsom for længst har gennemfØrtsin eftersØgning nummer 1.500.
Vil igen næste år
Sommernaturskolenblen ledet af
naturformidler Claus Olesen, der
kun en enkelt gang var nødt til at'
skride hårdt ind over for begyndendeklikedannelse og mobning.
- Jeg sagde til dem,at vi ikke var
her for at drille hinanden. Det forstod de til fuide, og siden har der
end ikke været optræk til dårlig

stemning,fortæller Claus Olesen.
Om det samlede udbytte af de tre
dage i Tåsinges frodige natur med
madlavning over bå1 og overnatning
i telte siger børnene som meden
mund,at det har været spændende,
og at de bestemt vil anbefale deres
kammerater at være med næste år.
Enkelte af deltagerne spurgte
endda på førstedagen,om de allerede nu kunne tilmelde sig sommernaturskolennæste år.
Som forventeligt var de fleste
af de 24 deltagere afjægerfamilie.

Juniorjægerne -hvem,hvad, hvor
Det er Jægerforbundets medlemsudvalg, der -med
hovedbestyrelsens fulde opba!<ning-har sat handling
bag ordene om at komme med et attraktivt tilbud tilde
naturinteresserede ender 16år, der har lyst til at få et
indblik i nogle af Jægerforbundets mange aktiviteter og i
naturforvaltningen.
Jagt &Outdoor-messen i Odense i april var det første
sØrre offentlige arrangement, hvor det var muligt for
8-15 årige n~rinteresserede at melde sig ind i Jægerforbundetsom juniorjægere. På forhånd blev succeskriterietsat til 200 indmeldelser inden 1.juli. Rent faktisk har
- i skrivende stund - 218 meldt sig ind.
Der blev holdt sommernatursl<oler for de 8-12 årilte tre
steder i landet i starten afjuli. For de 13 til 15 årilte holdesder iefterårsferien jægerskoler, hvor der gives en
introduktion til godtjægerhåndværk,f.eks. opbrækning,
forlægning, trofæbehandling ogvåbenhåndtering. Der
sættesogså fokus på vildt som råvare.
For et beskedent beløb - i år er det122 kroner -kande
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Flere af dem fortalte endda, at både
deres far og mor gik meget påjagt.
Enkelte af de fremmødte juniorjægere fortalte dog, at de hverken
havde familie eller venner, der dyrkerjægerlivets glæder.
Til det siger naturformidler Claus
Olesen; - De er formentlig kommet,
fordi jagt og natur er kommet i vælten med bl.a.„Nak & Æd"og Camiila
Ottesens tv-programmer fra de sydafrikanskejagtterræner.
hbe@jQegerne.dk

8-15 årige melde sig ind i Jægerforbundet.Som Juniorjægerebliver de iriviterettil en række arrangementer om
jagt, vildt, natur og våben. Derudover får de en fødselsdag~hilsen og enjulegave fra forbundet, ligesom de får
delien rækkerabatordninger, der gaelder for Jægerforbundetsmedlemmer:
Indmeldelse kan ske på www.jaegerforbundet.dk, hvor
den sædvanlige „Bliv medlem"-side -under hovedpunktet „Omos"- er blevet forsynet med en ny kategori, der
hedder „junior".

Juniorjægerne -hvorfor
•Jægerforbundet vil gerne udbrede kendskabet til
menneskets samspil med naturen og tiljagten som
bæredygtig brug af naturen. Flere skal vide mere om dyrenesadfærd,fysiologi,fødegrundlag og fødekædernes
forankring i økosystemerne.
•Satsningen påjuniorjægerne tjeeersamme formål
som Jægerforbundets korps af naturformidlere. Nemlig
at give børn og unge naturoplevelser i enneg alder, der
medfører, at de bliver ansvarsfulde brugere af naturen.

www.jaegerforbundet.dlc
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