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Uddannelse af nye jægere
Uddannelse af nye jægere er vigtig, hvis jagten i Danmark skal bevares i sin nuværende form. Jagt og vildtforvaltning har baggrund i en lang række skrevne og
uskrevne love og især etiske regler. Kun få eller ingen paragraffer i ”Lov om jagt og
vildtforvaltning” kan stå alene. Paragrafferne understøttes af Dansk jagtkultur, en
kultur som i meget høj grad indeholder elementer, som det ikke er muligt at beskrive i lovgivning. Mange elementer i jagtkulturens uskrevne regelsæt sætter
normer og grænser for jagtens udøvelse, som ligger langt ud over paragraffer i
”Lov om jagt og vildtforvaltning”. Det er vigtigt at gøre sig klart at det er denne adfærd, denne jagtkultur med indehold af jagtetik og moral, man erhverver sig i
gennem et forløb (læs ”uddannelse”). Før i tiden, 30-40 år tilbage, var uddannelsen af en jæger en form for mesterlære. Den unge kom med på jagt, som en naturlig del af livet på landet, eller i forbindelse med familiens traditioner for jagt
m.m. På den måde var der en lang række ting, regler og adfærd, som en ung jæger var fortrolig med. Disse unge var jægere, længe før de fik jagttegn. Jagtegnet
udløste den ikke uvæsentlige ting for den unge jæger, at de nu måtte have en
bøsse med, og at en videregående uddannelse af jægeren kunne begynde.
Det er vigtigt at jægere påtager sig opgaven at uddanne nye jægere i den ånd som
vor jagtkultur indeholder i dag. Det er især vigtigt fordi jagtmoral og etik er et område, som hele tiden ændre sig, som alt andet i samfundet.
For jægere, her tænker jeg på Herregaardsjægere/vildtforvaltere som forvalter jagten professionelt på mange større ejendomme her i landet, er der en ikke uvæsentlig økonomi involveret. Her ligger der en stor interesse i at uddanne jægere i
alt, hvad der har med jagt at gøre og ikke kun til lovlydige jægere; det kan man i
stor udstrækning læse sig til.
Hvis jagten i fremtiden skal være en del af indtægtsgrundlaget for de store ejendomme kræver det, en bedre uddannelse af jægeren. Vi skal påtage os at oplære
de nye jægere, de kan være kommende kunder. Dette fordi jagtvæsener og jagtudlejere er afhængige af nye jægere, der kan se kvaliteten i alt hvad der har med
jagt- og vildtforvaltning at gøre.
Jagtvæsner med deres veluddannede jægere, skal i fremtiden udbyde nyjæger
jagter/uddannelse, hvor de nye jægere kan få indsigt i, hvad der ligger bag ved en
jagtdag, vildt- og terrænpleje, samt planlægning og selvfølgelig også afholdelse af
selve jagten.
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De nye jægere kunne være et rigtig godt nicheprodukt, i forhold til en konventionel jagtdag og arealudlejning, men også en nødvendig rekruttering af nye kunder.
Kunder med indsigt i alt det der gør jagt til en livsstil, og som, især for jagtudbyderen, er værd at bruge megen tid og penge på.
Jeg ser en stor mulighed i at private ejendommes jagtvæsner, med deres veluddannede personale, kunne indgå i et samarbejde med Naturstyrelsen og Forsvaret
om arealer og personale i et koordineret offentligt og privat partner Ship (OPP
hedder det på nudansk). Danmarks Jægerforbund har også store interesser på
dette område og ville være en naturlig del af en sådan nyjæger uddannelsesstruktur.

Med jæger hilsen
Kristian Stenkjær

VELFLYVENDE
VILDÆLLINGER SÆLGES
ÅR 2012
Udsætningsklare 3 og 4 ugers, samt
æg og daggl. fra registreret rugeri og
besætning.

Vildællinger
sælges
Æg og daggl. samt 3-4 ugers,
udsætningsklare ællinger
fra velflyvende stamme.
Registreret besætning og rugeri.

Ring og få et godt tilbud.
Større partier kan leveres over hele
landet efter aftale.

Levering over hele landet
efter aftale.

Bakkegårdens Vildtopdræt
Keld Ringer

Mobil 40 16 58 42
Tlf. 64 44 20 15

v/Frederik Thomsen,
Hindborgvej 95, 7800 Skive
Tlf. 97 52 20 20 / 25 39 85 85
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Auktion 2012
Auktionen i år har desværre ikke helt været på samme niveau, som de tidligere
år. Således var der i år 35 lodder, mod 45 lodder i 2011, og 42 lodder 2010. Beløbet i 2012 var kr. 40.000, mod kr. 60.550 i 2011 og kr. 93.000 i 2010. Det lavere
beløb i 2011 skyldes, at der det år var flere lodder til en lavere værdi.
Desuagtet det lavere beløb skal der, fra foreningens side, rettes en stor og varm
tak til dem, der har doneret til auktionen. Det er fortsat sådan at undertegnede
får tilbagemeldinger fra vindere, der gerne vil fortælle om de positive oplevelser, de
har haft. Man har følt sig velkomne og alle roser den professionalisme, der er udvist fra skyttens side.
Der er ingen tvivl om, at vinderne, og for den sags skyld også dem der ikke vandt,
er gode ambassadører for jagten på større gårde og godser i Danmark. Så donationerne giver fortsat god reklame.
Jens Paaby

HUNTING & COUNTRY COLLECTION

...sætter bløde spor i naturen

Tlf.: 46 74 04 04 - importør anviser nærmeste forhandler
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Prøv at klikke ind
på vores
ONLINE butik
vi har meget mere ned De tror

www.america-thisted.dk

America A/S - 7700 Thisted.
Tlf. 97 92 01 22.
www.america-thisted.dk

VI HAR NU 2 TYPER TRANSPORTKASSER
Begge typer har låg både i toppen
og den ene ende, så dyrene stille
og roligt kan gå ud ad døren i enden.
Type I har lukket bund og
måler 85 x 50 x 30 cm

Type II har åben bund og
måler 97 x 58 x 27 cm

AMERICA – THISTED
TLF. 97 92 01 22
Besøg vores on-line butik: www.america-thisted.dk
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Poul Nielsen 75 år.
Poul Nielsen tidligere mangeårig skytte på Raunholt som nu nyder sit otium på
Valdemars Slot, fyldte 75 mandag den 30. april, der skal i den forbindelse lyde et
stort tillykke fra foreningen Danske Herregaardsjægere.
For 10 år siden ved Foreningens 50 års jubilæum blev Poul ved den lejlighed udnævnt til æresmedlem.
Æresmedlem bliver man ikke bare fordi man har været medlem længe, det er noget man i høj grad skal gøre sig fortjent til.
Det som Poul står for er en meget høj jagtmoral, jagtetik, stor naturforståelse og
stor respekt for den specielle kultur der er tilknyttet jagten på herregårde, han er
derfor i stor stil medvirkende til at fastholde herregårdsjægerens erhverv.
Poul har til en hver tid været med til at præge foreningen og jagten på herregårdene, med sin viden om fortiden og klarer visioner for fremtiden. Poul er derfor et
højt respekterede medlemmer, som i ord og gerning altid har været forbillede for
jægere, både inden og uden for vildthegnet.
Vi ved at Poul har valg at være ude at rejse, ved denne lejlighed, så i skrivende
stund befinder han sig forhåbentlig i god behold, et sted på den anden side af jorden, vi håber han har haft en god tur og kommer godt hjem igen.
På foreningens og egne vegne, ønsker jeg et stort tillykke til Poul med fødselsdagen.
Med jæger hilsen
Kristian Stenkjær
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KATRINESMINDE

NU HAR VI IGEN

EXPORT - IMPORT
v/J. Wagner
Ny Kirkevej 31, 8680 Rye
Tlf. 86 89 88 99 - Fax 86 89 88 08

FRANSKE
SLIKSTEN
10 KG

Vi har net til gode priser samt siloer
og indsatser til fodertønder.

RING OG FORHØR
OM PRISEN

Sidste frist for indlevering af jeres indlæg til de kommende 3 numre af

HERREGAARDS-JÆGEREN
Oktober 2012………………………………..…
den 09.09.12
Januar 2013……………………………………... den 09.12.12
April
2013…………………………………….…den 09.03.13
Materiale sendes til: Barløsevej 4, Salbrovad, 5610 Assens eller
e-mail: elsebethpaaby@gmail.com
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