
 

 

 

 

 

 

 

 

Jagtnetværket program 2017-2019 

1. møde - 4. maj 2017 - Lille Vildmose centeret.  

Særrundvisning i den ellers lukkede Tofte Skov.  Forvaltning af vildtet i området, mød vildsvin og kronhjorte 

på denne rundvisning i et område, der ellers er lukket for offentligheden. Oplev, hvordan Lille Vildmose 

centret formidler Nordens kæmper og hør, hvordan elgen bidrager til naturgenopretning i en nordjysk 

højmose. Dette er en unik mulighed kun for netværkets deltagere. 

Der vil være mulighed for primitiv overnatning fra aftenen før.   

2. møde - 13.-14. november 2017 – Frederikshavn. 

Vi mødes d. 13. november til middag og en bid brød. Herefter følger vi som publikum med i Bangsbo 

Dyrhave ud og skyde et stykke hjortevildt. Vi arbejder med alle de spændende delprocesser, fra vi gør os 

klar til jagt, til dyret serveres som et lækkert måltid om aftenen. Der vil være undervisning fra kompetente 

folk, når måltidet skal tilberedes. 

Næste dag bytter rollerne, nu skal vi deltage som skytter og drivere på den årlige jagt for en af kommunens 

skoleklasser. Hvad er god formidling? Hvordan begejstrer vi eleverne, ligesom Nak & Æd har begejstret 

danskerne i løbet af de sidste år.  

 

3. møde - 15. juni 2018 – Tårnby Naturcenter - Fiskeri, sådan får børnene selv lov at jage  

Sådan udvider du din naturvejledning med fiskeri. Spændende hands-on formidling. Mød nogle af de 

dygtigste instruktører fra Sportsfiskerforbundet, der har mange års erfaring med formidling til skoleklasser 

og juniormedlemmer.  

Mulighed for at mødes aftenen før, hvor vi dykker under havets overflade med harpuner og går på UV-jagt. 

4. møde – 10.-11. oktober 2018 – Kalø – Vild Mad, med kød fra naturen 

Som inspiration til egen formidling bruger vi en dag på at sanke fra naturen. Vi plukker svampe, bær og 

urter i skoven. Kødet skaffer vi ved jagt i hav og skov. En dag hvor vi lukker supermarkederne og skaffer 

vores ingredienser fra naturen, når der skal laves et lækkert måltid.  

 

Ekstra program kommer for aftenen før: Praksisnært kursus i hygiejne ved slagtning og arbejdet med døde 

dyr. Oplæg fra dyrlæge om sygdommer og regler, som vi skal være opmærksomme på.  

Der er mulighed for gratis overnatning i shelter og bålhytte.  

 

5. møde – 5. april 2019 – Sted endnu ikke fastlagt - Jagtformidling for de mindste 

Skydekonkurrencer, konservering, afkogning af kranier, garvning, dødekasser og kunst. Vi leger os igennem 

en Inspirationsdag med masser af aktiviteter og smil på læben. Aktiviteter som særligt er målrettet de 

mindste, men som alle kan hygge sig med og få et smil på læben over. 

 

6. møde - November 2019 – Sted endnu ikke fastlagt – Den stor finale 

Der arbejdes på en afsluttende studietur, måske til Tyskland. 

Deltagelse i netværket samlet pris for alle 6 møder kr. 3000,- inkl. undervisning, forplejning og materialer. Når der er overnatning 

inkluderet vil der blive tilbudt primitiv overnatning. Ønsker du et værelse, kan der være ekstra omkostninger forbundet med det 

enkelte netværksmøde. 

Programmet er med forbehold for mindre ændringer til den bedre side  


