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Jagt for børnehavebørn – et eksempel på praksis 

 

Intro 

Før vi går i gang med selve ”jagten”, har jeg en dialog med børnene bl.a. 

om følgende: 

• Hvorfor går man på jagt? 

• Hvilke dyr må man jage? 

o Kendskab til jagtbare vildtarter - se og røre effekter så som 

skind, ben, gevir, vinger, kranier, billeder osv. 

• Hvad bruger man dyrene til når de er skudt? 

o Kendskab til ”jord til bord” tanken og oprindelsen af kød, pels, 

læder osv. 

Og man kommer meget ofte ind på samtalen omkring liv og død 
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Klar til at gå på ”jagt”  

Efter den lille dialog, er vi næsten klar til at gå på jagt!  

 

Påklædning 

Vi skal dog lige påklædes rigtigt, så alle børn og voksne iføres orange 

veste og hattebånd – hvorfor mon denne påklædning? 

Veste og hattebånd bestilles gratis hos  

 

Våben og ammunition  

Vi ser på patroner og indholdet af hagl-patronerne. Det er ikke tilladt at 

vise og bruge gevær sammen med børn, så jeg har ikke et rigtig gevær 

med – legetøjsgevær kan evt. bruges.  

Vores egne ”våben” på jagten er enten bolde/kogler/kastanjer, eller bue 

og pil. 

 

Jæger manerer  

Før vi går på pürsch-jagt, skal vi hilse pænt på hinanden – vi tager hatten 

af og går rundt og giver hinanden hånden og siger pænt goddag.  

Derefter bliver jagthoret introduceret – der bliver spillet ”jagt begynd”. 

Når vi går ud på jagt, skal børnene komme tilbage når de hører 

jagthornet. 
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Pürsch-jagt 

Sammen sniger vi os langsomt afsted i terrænet – vi skal bruge øjne og 

ører godt, for at finde vildt! Ude i terrænet står der en eller flere vildt-

silhuetter som vi skal finde frem til. Når silhuetterne er fundet, øver vi 

os i at ”skyde” til måls – det kan være svært at ramme en ”løbende hare”, 

et ”springende rådyr” eller en ”flyvende fasan”! Alle børn får lov til at 

prøve og måske prøver alle flere gange. 

 

 

Jagthund 
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Efter veloverstået pürsch skal vi møde og arbejde sammen med jægerens 

bedste ven – jagthunden! 

Jagthunden introduceres til børnene. Vi snakker om hundes: 

o Sanser – især lugtesans og høresans 

o Tilpasninger – svømmehud, hale, hår osv. 

o Race, alder, navn osv. 

Hvad er hundens ”job” når den er med på jagt? 

o Drive vildtet frem 

o Eftersøgning af vildt 

o Apportering af vildt 

Først viser jægeren hvad hunden kan fx eftersøgning af vildt og 

apportering og hvordan den adlyder på forskellige kommandoer og fløjt. 

Derefter er det børnenes tur til at arbejde med hunden (dette kræver 

en veltrænet hund der er vandt til børn og som tager i mod ordrer fra 

andre end kun dens ejermand). Hvert barn, en af gangen, får lov til at 

vælge en dummy (med pels eller fjer) eller en død due. De løber ud og 

gemmer dummyen/fuglen og kommer tilbage, hvorefter de sender hunden 

afsted for at søge og apportere. Hunden kommer tilbage til barnet og 

afleverer vildtet. 

Hvis der er vand i nærheden, kan man til sidst vise hundens færdigheder 

i vand (søg og apport). 
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Vildt og parade 

På enhver jagt bliver det nedlagte vildt lagt på parade. Børnene hjælper 

nu med at lave en stor firkant på jorden, af gran, grene eller hvad der er 

i området. I hvert hjørne stilles en fakkel/lys/lygte. 

 

Leg – find vildt 

Børnene går sammen to og to – sammen skal de ud og se om de kan finde 

frem til skudt vildt (effekter gemt før børnene kom). Legen sættes i 

gang af ”jagt begynd” på jagthornet. Hvis de finder frem til et stykke 

vildt må de tage det med og forsigtig lægge det på parade. De må kun 

tage et stykke vildt af gangen og vildtet skal behandles med respekt (det 
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har vi talt om før lege sættes i gang). Når alle stykker vildt er fundet 

blæses ”jagten” af. Faklerne tændes og der blæses for vildtet. Derefter 

snakker vi om hvilke dyr der ligger på parade og vi sender effekterne 

rundt, så alle får set og rørt. 

 

 

Tilberedning af vildt 

Vi slutter ”jagten” af med at tilberede fasan eller and over bål eller 

Trangia. 

Først er der god tid til at nærstudere fuglen – næb, øjne, vinger, ben, 

fjer, vægt osv. Dernæst går vi i gang med at skære brystkød og lår fra 

og til sidst ser vi på organer, kro, krås m.m. 

Det er vigtigt med god hygiejne og det er vigtigt at kødet gennemsteges. 
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Jeg beder på forhånd institutionerne om, at indhente tilladelse fra 

forældrene til, at børnene må smage på kødet. 

Sammen smager vi på kødet og er igen i dialog omkring kødets 

oprindelse…hvis vi vil spise kød, er der dyr der må lade livet! 

Vinger og ben fra fuglen præpareres og kommer med institutionen hjem. 

De får også kraniet med, hvis de ønsker det (til nedgravning eller 

kogning). 

   

 

Jagt forbi 

Dagen afrundes med en lille opsamling af dagens oplevelser – børnene 

byder ind med det der har gjort indtryk på dem. Vi siger farvel til 

hinanden ved at tage hatten af og give hånd. 

 

Inspirationsmateriale omkring jagt 

o Bog: Børn & Jagt, Søren Risborg og Henrik Bjerg Thomsen, 

Jagtforlaget 

o Hæfte: Fasanbogen, Danmarks Jægerforbund  
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o Hæfte: Råvildt i Danmark, Danmarks Jægerforbund 

o www.skoveniskolen.dk 

 

 

 


