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Redaktionens leder

Kalenderen skriver efterår/vinter 2016. Det er nu højsæson for, at mænd og kvinder
i grønt tøj med haglbøssen under armen og hunden ved sin side, begiver sig ud i naturen for at gå på jagt. 180.000 danskere indløser hvert år jagttegn, omkring 80.000
af dem er organiseret i Danmarks Jægerforbund, der er landets næststørste grønne
interesseorganisation. Til sammenligning har Danmarks Sportsfiskerforbund
17.000 medlemmer, Danmarks Naturfredningsforening har 127.000 medlemmer og
DOF har 16.000 medlemmer.
I naturvejledernes jagtnetværk er vi 20 medlemmer. Her iblandt finder vi mange
af bidragsyderne til dette blad. Vi er ikke gået nærmere ind i politiske diskussioner,
og vi ønsker ikke at forherlige jagten. Vi ønsker med dette temanummer at inspirere
til en naturvejledning, som bidrager med en brik til et samlet natursyn. Jagten og
jægerne spiller en væsentlig rolle i den danske natur, derfor mener vi, at jagten bør
spille en rolle i den danske naturvejledning.
I bladet finder du en række artikler til inspiration for, hvordan du kan arbejde
med jagt i formidlingen, uanset om du har jagttegn eller ej. Vi kommer ind på de
pædagogiske værdier i arbejdet med døde dyr, disneyfisering, praksiseksempler fra
naturvejlederen, lækre opskrifter og en masse inspiration til aktiviteter og lege i din
formidling.
Se på jagtformidlingen som en brik til et samlet natursyn og brug artiklerne her
som inspiration, og tag det med der evt. passer ind i din praksis. Har du spørgsmål
til indholdet af dette blad eller jagtformidling generelt, så er du altid velkommen til
at kontakte undertegnede.
På vegne af bidragsyderne til dette blad vil jeg ønske god læselyst.
Franz Holmberg
		
Temaredaktører
		 naturvejleder ved Danmarks Jægerforbund
		
61188393 / fho@jaegerne.dk
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Naturvejlederforeningen i Danmark

www.natur-vejleder.dk

Naturvejlederforeningen i Danmark er et fagligt forum for naturvejledere og naturskole
personale samt andre der interesserer sig for naturvejledning med henblik på spredning af erfaring og information om naturvejledning.
Det overordnede mål er at fremme og opmuntre til naturskolevirksomhed og naturvejledning
på et højt kvalitetsniveau samt at arbejde på, at alle sikres mulighed for naturoplevelser og
friluftsliv.
Naturvejlederforeningen er ikke en egentlig fagforening - dertil har naturvejlederne for
mange forskellige arbejdsgivere og ansættelsesforhold samt mange forskellige former for
uddannelse.

Medlemsbladet NATURvejleder

Foreningen udgiver bladet NATURvejleder,
som udkommer 4 gange årligt. Bladet indeholder artikler og temastof om naturformidling, debat, nyheder og »Tips og Tricks«, der
er relevante for naturvejledere i hverdagen.
Redaktionen forsøger at opsnuse, hvad der
foregår på naturformidlings-området rundt
om i landet og give det videre til medlemmerne via bladet. Derudover bringer bladet
nyt fra de regionale netværk af naturvejledere og naturformidlere samt nyt fra Fællessekretariatet for naturvejledning, dvs. Friluftsrådet og Naturstyrelsen.

Naturvejledernes årskonference

Årskonferencen er det årlige samlingspunkt
for naturvejledere i Danmark.
Hver årskonference har sit eget tema, og
arrangeres på skift mellem de regionale
netværk af naturvejledere.

Årskonferencen 2017
19.-21. april - Amager

Naturvejlederforeningens generalforsamling
afvikles i forbindelse med årskonferencen.
Her kan du få direkte indflydelse på foreningens arbejde og fremtid.

Naturvejlederforeningens
web-adresse er:
www.natur-vejleder.dk

På foreningens hjemmeside er der oplysninger om
foreningens mål og virke samt links til
naturvejledere og naturskoler i Danmark.
Hjemmesiden har desuden en oversigt over
kurser, der udbydes af naturvejledere.

NATURVEJLEDERFORENINGEN I DANMARK
v/ Peter Laurents, Jystrup Vinkelvej 10, 4174 Jystrup
Foreningens e-post: formand@natur-vejleder.dk

Bestyrelsen:
Peter Laurents (formand)
Bjarke Birkeland
Rikke Skriver Vesterlund
Sabine Jensen
Michael Boon Pedersen
Mette Millner Raun
Mia Lindegaard Pedersen
Frank Olesen
Sam Bøgesgaard Sørensen
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formand@natur-vejleder.dk ...............30624542
bb@visitaqua.dk ................................20904618
vesterlundnatur@gmail.com ..............23472709
sj@levendehistorie.dk ........................2168 1362
mp@ledreborgslot.dk ........................2047 7155
34390@ishoj.dk..................................2135 4368
mia.pedersen@snm.ku.dk..................20571004
froles@buf.kk.dk ................................2777 0294
naturvejleder@sonderskov.dk ............7538 3866

Kasse og regnskab:
Michael Boon Pedersen
Skullerupvej 36b, 4330 Hvalsø
kasserer@natur-vejleder.dk - tlf. 2047 7155
Medlemsskab og adresseændring:
Tomas B. Kolind Vilstrup
c/o FDF Friluftscenter Sletten,
Bøgedalsvej 30, 8680 Ry
medlem@natur-vejleder.dk - tlf. 8684 5759
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Glædeligt efterår – og husk synligheden

Peter Baloo Laurents
Naturvejlederforeningen

Foreningens leder
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Vores forening er ikke, og må aldrig blive, en fagforening. I stedet baserer den
sig på vores fælles identitet som naturvejledere, og den fungerer og lever gennem vores regionale og faglige netværk.
Det er her vi skal/kan skabe udvikling,
og det er også her vi skal hjælpes ad
med at skabe den fælles – og nødvendige – synlighed vi behøver for at imødegå ovenstående oplevelser.
Samtidig drives foreningen på frivillig
og ulønnet basis uden sekretariat, og
bestyrelsen har de sidste par år fået flere
og flere tidskrævende opgaver. Det er
sjovt, spændende –men også slidsomt i
perioder. Hvis vi skal holde kadencen,
og fortsætte den gode udvikling har vi
brug for at flere af jer byder aktivt ind–
det kan være i netværkene, udviklingsarbejder, arbejdsgrupper, redaktion
m.m, således at bestyrelsen kan frigøre
ressourcer til at udvikle fremfor at drifte
foreningen…
I skrivende stund går vi og venter på
resultatet af Ineva/Alexandrainstituttets
nyligt gennemførte evaluering af naturvejlederordningen. Det er brandspændende, og der er for mig at se ingen tvivl
om at der vil komme anbefalinger til
hvordan naturvejledningen bør styrkes
og udvikles endnu mere de kommende
år. Det er vigtigt at vi kender vores rolle
og er med til at understøtte og præge
udviklingen.
Har du lyst til at medvirke i dette arbejde, så kontakt bestyrelsen og hør
mere….

F

Forleden havde jeg (endnu) en tankevækkende samtale med en mellemleder
i det kommunale system. Vedkommende havde en meget klar overbevisning
om, at naturvejledere burde sættes til at
udføre ”andet arbejde” i vinterhalvåret,
hvor naturen alligevel er mere eller mindre ”lukket pga. kulde og dårligt vejr, og
hvor der derfor alligevel ikke kommer
hverken børn eller voksne på besøg til
vores udendørs aktiviteter”…. – synspunktet provokerede mig, og gav mig
lejlighed til at ride afsted på en af mine
absolutte kæpheste. En kæphest der netop handler om det paradigme der består mellem naturvejledernes faglighed,
funktioner, tilbud og de antagelser/forventninger omverdenen – og her altså
en mellemleder – har til os… Jeg er ikke
i tvivl om at det rare menneske var tilført ”nuancer af virkeligheden” efter vores samtale, men jeg kan heller ikke lade
være med at reflektere over hvor antagelserne kommer fra….?
Efteråret er traditionelt desværre også
årstiden, hvor flere kolleger henvender
sig fordi de enten er kommet med i de
kommunale budgetforhandlingers sparekatalog, eller er blevet ofre for spareknivens ikke altid meningsgivende placering. Samtalerne kommer næsten
altid til at berøre emnet synlighed – altså vel at mærke den synlighed vi ikke
helt formår at skabe, fordi vi i stedet har
urimeligt travlt med at passe vores tildelte roller, servicere institutioner, skoler, borgere – og indfri arbejdsgivers
skiftende forventninger…. Mange af os
”når” derfor aldrig til at prioritere dialogen og synligheden overfor ledelses- og
politikerniveau – og det tror jeg er en
bærende årsag til føromtalte mellemleders antagelser om at naturvejledning
kun er synligt fungerende i sommerhalvåret…
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Jagtnetværket
for naturvejledere
I løbet af de sidste 3 år, har der
kørt et uddannelsesforløb i
netværket for naturvejledere,
der arbejder med jagt.
Et forløb, der har taget
deltagerne igennem emner
som publikumsjagt, riffel- og
haglinstruktion med særligt
fokus på at have børn med på
jagt, sporkursus, udfordringer
og fordele ved udsætning og
selvfølge spiser vi vildt hver
gang vi mødes.
Mange af artiklerne til dette nummer af
Naturvejleder er produceret af deltagere
i netværket. Nogle af artiklerne som et
direkte produkt af en netværksdag.
Tovholderne på netværket de sidste

6

tre år har været Franz Holmberg fra
Danmarks Jægerforbund og Claus Olesen fra Børge Hinds fondens Naturskole
på Valdemars Slot. Tovholderne har været godt tilfredse med de omkring 20
deltagere i netværket. Men der er plads
til endnu flere.
Man behøver ikke være jæger for at
være med i netværket. Der er fokus på
at planlægge netværksdagene, så de tilgodeser alle, der har interesse i at formidle jagten. Nogle gange går vi på jagt
lidt af tiden, men der kan man sagtens
få noget ud af dagen, også selvom man
ikke selv har bøssen med.
Eksempelvis har en netværksdag taget
udgangspunkt i, at mange udtaler sig
negativt om udsætninger, uden at have
et indgående kendskab til helhedsbilledet. Derfor planlagde vi en netværksdag
hos Michael Bonn Pedersen, nu tidligere naturvejleder og skytte på Ledreborg
Slot. Michael viste stolt vildt- og naturNATUR vejleder • 25. årg. • nr. 4 • 2016

Jagtnetvæ
rket progra

m 20

17-2019
1. møde - 4.
maj 2017 Lille Vildm
Særrundvis
ose center
ning i den el
et
lers lukked
denne rund
e Tofte Skov
visning i et
. Forvaltnin
område, de
formidler N
g af vildtet
r ellers er lu
ordens kæm
i området,
kket for offe
per og hør,
mød vildsv
Dette er en
ntligheden.
hv
in og kronhj
ordan elge
unik mulighe
Oplev, hvor
orte på
n bidrager
d kun for ne
dan Lille Vi
til naturgen
tværkets de
ldmose cent
Der vil være
opretning i
ltagere.
ret
mulighed fo
en nordjysk
r primitiv ov
højmose.
ernatning fr
2. møde - 13
a aftenen fø
.-14. novem
r.
ber 2017 –
Vi mødes d.
Frederiksh
13. novem
av
n
ber til midda
skyde et st
g og en bid
ykke hjorte
brød. Heref
vildt. Vi arbe
serveres so
ter følger vi
jder med al
m et lækker
som publik
le de spænd
t måltid om
um med i Ba
tilberedes.
ende delpro
aftenen. Der
ngsbo Dyrha
cesser, fra
vil være un
ve ud og
vi gør os kl
de
rv
is
ar til jagt, til
ni
ng fra kom
Næste dag
dyret
pe
tente folk,
bytter rolle
når måltidet
rne, nu skal
skoleklasser
skal
vi deltage so
. Hvad er go
m skytter og
d formidlin
løbet af de
dr
iv
g?
er
Hvordan be
e på den år
sidste år.
gejstrer vi el
lige jagt for
en af komm
everne, liges
unens
om Nak &
3. møde - Fo
Æd har bege
rår 2018 –
jstret dans
Sjælland kerne i
Sådan udvi
Fi
skeri, såda
der du din
n får børnen
naturvejledn
instruktører
e selv lov at
ing med fis
fra Sportsfis
jage
keri. Spænd
kerforbund
juniormedle
ende hand
et, der har
mmer.
s-on formid
mange års
ling. Mød no
erfaring med
gle af de dy
Mulighed fo
formidling
gtigste
til skolekla
r at mødes
sser og
aftenen før,
hvor vi dykk
4. møde –
er under ha
Efterår 2018
vets overfla
– Kalø – Vild
Som inspirat
de med ha
Mad, med
rpuner og gå
ion til egen
kød fra natu
formidling
r på UV-jagt
skoven. Kø
ren
bruger vi en
.
det skaffer
da
vi
g
ve
på
d
fra naturen,
at sanke fr
jagt i hav og
a
naturen. Vi
når der skal
skov. En da
plukker svam
laves et læ
g hvor vi lu
kkert måltid
kker superm
pe, bær og
.
arkederne
urter i
Ekstra prog
og skaffer vo
ram komm
res ingredie
er
for aftenen
Oplæg fra dy
nser
før: Praksisn
rlæge om sy
ært kursus
gdommer og
overnatnin
i hygiejne ve
regler, som
g i shelter og
d slagtning
vi skal være
bålhytte.
og arbejdet
opmærkso
med døde
mme på. D
dyr.
5. møde - Fo
er er mulig
hed for grat
rår 2019 –
St
is
ed
Skydekonku
endnu ikke
rrencer, ko
fastlagt - Ja
nservering
gtformidlin
Inspirations
, afkogning
g for de min
dag med m
af kranier,
dste
asser af ak
som alle ka
garvning, dø
tiviteter og
n hygge sig
dekasser og
smil på læbe
med og få
kunst. Vi le
n. Aktivitete
et smil på læ
ger os igen
r som særli
ben over.
nem en
gt er målre
6. møde - Ef
ttet de min
terår 2019
dste, men
–
St
ed endnu ik
Stor finale
og afslutning
ke fastlagt
– Den stor
på uddann
finale
elsesrækken
for denne tr
eårige perio
de.
Delta

gelse i netv
ærket sam
let pris for
overnatnin
alle 6 mød
g inkluderet
er kr. 3000
vil der blive
forbundet
,- inkl. unde
tilbudt prim
med det en
rvisning, fo
itiv overna
kelte netvæ
rplejning og
tning. Ønske
rksmøde.
materialer.
r du et være
Programm
Når der er
lse, kan de
et er med fo
r være ekst
rbehold for
ra omkostni
mindre ænd
nger
ringer til de
n bedre sid
e

pleje tiltag frem, berettede om den øgede biodiversitet i området og om reglerne for at øge naturindholdet på
ejendommen, hvis man vil sætte mere
end en fugl ud per HA. Vi afholdte et
par såter, hvor os jyder fik mange flere
fugle for, end vi normalt er vant til på en
jagtdag i det jyske. Dagen var krydret
med refleksionsøvelser og dilemmaer
omkring udsætning.
Der var bred enighed blandt våbenførende og ikke våbenførende naturvejledere om, at det havde været en udbytterig dag på flere måder. Vi fik fyldt
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kødgryderne og gik alle klogere hjem på
forholdene omkring udsætning af fugle
til jagt.
Netværket har netop planlagt program og datoer for de næste 3 år, Måske
du vil være med?
Er du interesseret i at høre mere om
netværket, så kontakt:
Tovholder Franz Holmberg, e-mail:
FHO@jaegerne.dk, tlf.: 61188393
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Fotos: Jonas Nørregaard

Nyt undervisningsmateriale om

Jagt og vildt i
Jægerstenalderen
I de første mange tusinde år
der levede mennesker i
Danmark, var succes på jagten
en nødvendighed for at
overleve.
Det er de mænd, der skaffede
kød hjem til lejren i jægerstenalderen, der er vores forfædre.
Selvom succes på jagten ikke
længere er en nødvendighed
for overlevelse, så lever jagtinstinktet videre i os.
Dette er omdrejningspunktet for aktiviteterne i dette undervisningsmaterialer
om Jægerstenalderen.
Byg din egen bue, lav vild mad over
bål og se naturen gennem jægerstenalderfolkets øjne. Det er blot nogle af de
hands-on opgaver, som hæftet er fyldt
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med. Undervisningsmaterialet kan bruges af lærere og naturvejledere på flere
klassetrin og fag i indskolingen og på
mellemtrinnet.
Et klassesæt af hæfter kan bestilles
med og uden en vildtkasse fra Klosterhedens Vildt. Kassen indeholder de cirka 2 kg dyrekølle og 4 gråandebryster,
der skal bruges til hæftets opskrifter. En
vildtkasse med kød og undervisningsmaterialer koster 425 kroner – inklusiv
forsendelse og moms. Vil du kun rekvirere selve undervisningshæftet, koster
det kun portoen.
Du kan bestille materialet fra Danmarks Jægerforbunds hjemmeside
Undervisningsmaterialet er blevet til i
et samarbejde mellem Danmarks Jægerforbund, 15. Juni Fonden og Børge Hinsch Fondens Naturskole på Valdemars
Slot.
o
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Grubestegt dyrekølle fra Jægerstenalderen
Opskriften er fra hæftet ”Jagt og Vildt i Jægerstenalderen”.

Ingredienser:
• En kølle fra et rådyr eller krondyr
• Salt
• Krydderurter. Det kan være strandløg, mynte eller lignende
• Tørrede bær. Det kan være tranebær, tyttebær, kirsebær
• Store blade til indpakning, f.eks. skræppeblade
• 25 håndstore sten (undgå flint, da det eksploderer ved opvarmning)
Den ½ m dybe grube (hul i jorden) fores med håndstore sten og der tændes et bål i bunden.
Resten af stenene lægges i bålet, og varmes op i 2 timer, imens bålet fortsat passes.
Inden dyrekøllen kommes i gruben, renses den for hinder og gnides med salt, krydderurter og de
tørrede bær. Efterfølgende pakkes køllen godt ind. Efter 2 timer fjernes gløderne og de løse sten
fra gruben og den indpakkede dyrekølle lægges i gruben, hvor den dækkes med de løse sten.
Gruben dækkes yderligere med jord.
Efter 1½ time er rådyrstegen klar. Krondyr skal have op imod 3 timer.
Skal det være et rigtigt stenaldermåltid, serveres stegen med nødder,
bær og usødet æblegrød.
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Jagt begynd!

Af Rikke Laustsen,
naturvejleder og
projektleder for Krible Krable
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Jagthornet gjalder, jægerne
stimler sammen og snakken
går, mens de orange hattebånd deles ud og jægerne
ifører sig orange sikkerhedsveste. Efter en lille parole er
de klar til at begive sig ud i
terrænet på dagens jagt. De
har ammunition i lommerne
– klar til at liste sig gennem
krattet, på udkig efter vildt.
Ovenstående kan lyde som starten på
enhver fællesjagt, men der er noget helt
særligt ved netop denne gruppe jægere;
de er purunge og deres fødselsattest røber at de blot er mellem 1½-5 år gamle.
Ikke desto mindre går de op i jagt-temaet med liv og sjæl, lever sig ind alle

aspekterne og har en herlig, umiddelbar
og nysgerrig tilgang til emnet. Deres
iver og udsagn undervejs gennem jagtdagen gør det til en fest at formidle for
småbørn; ”Se! Blodet ligner jordbærsyltetøj”, udbryder en dreng da et stykke
råvildt brækkes op, mens en anden
spørger ”må jeg smage?” da leveren sendes fra hånd til hånd og det bliver fortalt, at man kan spise leveren og f.eks.
bruge den til leverpostej.
Har du ikke prøvet kræfter med denne
helt særlige form for jagt med et meget
ungt publikum, kan det varmt anbefales! Det er både sjovt og udfordrende at
formidle jagt til småbørn. Herunder får
du lidt inspiration til at hjælpe dig i
gang.

Læring starter i vuggen

Jagtformidling med små børn handler
ikke blot om at give børnene en god opNATUR vejleder • 25. årg. • nr. 4 • 2016

Børnene finder gemte effekter fra vildt. Effekterne placeres på vildtparaden. Når alle effekter er fundet blæses der over vildtet og vi ser nærmere på effekterne.

levelse under åben himmel. Det handler
i høj grad også om begyndende læring
og dannelse, ud fra en tankegang om at
man ikke kan være for ung til at lære,
men tvært i mod kan blive for gammel
eller ”farvet”, til at være ”open mindet”
og tage i mod læring. Nogle ting bør læres fra begyndelse, som f.eks. basale
sammenhænge i naturen –selvfølgelig
holdt på et niveau, hvor de yngste børn
kan være med. Her er jagt et af de temaer man kan introducere børnene for i en
tidlig alder.
Børn danner i en meget tidlig alder
holdninger og bliver farvede af ”Disneyficering” og den generelle urbanisering,
hvor der bl.a. er lagt afstand til viden
om hvor kødet kommer fra. Det giver
derfor god mening at lære børn om
sammenhænge i naturen, som f.eks.
jagt, allerede fra de er i vuggestuealderen. Jeg har mødt 4-5 årige børn der synes brystkødet fra en fasan er SÅ ulækkert og som hårdnakket påstår, at kød
ikke kommer fra dyr (!). De gik dog
Sanseoplevelsen og legen er et vigtigt element i formidling af jagt til små børn – giv dem god tid til at
sanse og lege med de medbragte effekter.

modvilligt med til at smage fasanbrystet
da ”det var blevet til kød” – altså stegt og
skåret ud og ikke længere var noget de
forbandt med den fasan, de netop havde
været med til at undersøge og partere. I
den forbindelse tænker jeg at naturvejleder og andre naturformidlere spiller
en essentiel rolle i forhold til bl.a. at formidle viden om, hvor maden kommer
fra. Herunder at jagt er en måde at skaffe kød på og at jagt er den del af vores
kulturhistoriske arv.

Dagplejebørnene får god tid
til at undersøge og studere de
medbragte fasaner. Vi ser på
vinger, fødder, næb, øjne osv.
og der gives plads til ”hands
on”.

Formidling med mål

Formidling af jagt til små børn handler
om at videregive glæden og interessen
for jagt, vildt og udeliv. Desuden er det
hensigtsmæssigt at have forskellige delmål med formidlingen, både for at holde dig selv på ”sporet”, samt med et ønske om at give børnene;
1. Begyndende forståelse for at kød
kommer fra dyr.
2. Begyndende kendskab til de mest
almindelig jagtbare vildtarter.
3. Begyndende kendskab til jagt.

Småbørnsjagt i praksis

For at give børnene en så naturtro
jagtoplevelse som muligt, er det en god
ide´ at gøre jagtdagen så autentisk som
mulig, dvs. forsøge at planlægge en ”rigtig” jagt. Med det mener jeg, at det planlagte jagtforløb læner sig mest mulig op
ad en rigtig jagtdag, med de justeringer
NATUR vejleder • 25. årg. • nr. 4 • 2016
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Inspiration
der kan hjælpe dig i gang
På Naturvejlederforeningens hjemmeside
under Småbørnsnetværket, kan du finde inspiration til et jagtforløb for småbørn:
http://natur-vejleder.dk/wp-content/
uploads/2016/03/jagt_for_smbrn_-_et_
eksempel.pdf
Skoven i skolen – søg på jagt på
www.skoveniskolen.dk
Danmarks Jægerforbund
http://www.jaegerforbundet.dk/natur/naturvejledning/
Bogen Børn & Jagt af Søren Risborg og
Henrik Bjerg Thomsen, Jagtforlaget

der skal til i forhold til målgruppen.
For at børnene får en så autentisk
jagtoplevelse som muligt kan man med
fordel inddrage alle/nogle af disse elementer i jagtforløbet:
• Jægeradfærd – vi giver hånd og hilser pænt på hinanden ved både goddag og farvel, vi behandler al vildt
med respekt, vi tager hatten af under
vildtparade osv.
• Vildt – børnene introduceres til de
mest almindelige jagtbare vildtarter
bl.a. via forskellige effekter fra vildt,
billeder eller lignende.
• Jagthorn – børnene introduceres til
enkelte jagthornssignaler og jagthornet bruges som ”tilbage kald” i forbindelse med samling af børnene.
• Pürsch – vi pürscher stille gennem
terrænet og forsøger at spotte vildt
(silhuetter).
• Skydning – vi skyder til mål efter
vildt (silhuetter) med patroner (bolde, kastanjer eller grankogler).
• Jagthund – børnene introduceres til
arbejdende hund, ser demonstration
af jagthundens færdigheder og får
selv lov til at gemme dummy eller
vildt og sende hunden ud på søg og
apportering.
• Eftersøgning – vi leger selv jagthunde og eftersøger effekter fra vildt i
terrænet og samler effekterne til en
vildtparade.
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• Vildtparade – jagten afsluttes med en
vildtparade. Vi samler grene til at
indkredse vildtet og der bliver blæst
over vildtet. Efterfølgende sendes
vildt-effekterne rundt, så alle får set
og rørt tingene. Der bliver snakket
om hvilket dyr effekten kommer fra.
Effekterne kan f.eks. være løb, opsatser, kranier, skind, pels, vinger og
døde dyr (f.eks. fasaner, duer, ænder
eller hjortevildt).
• Tilberedning af vildt – jagtdagen afsluttes med at undersøge vildt og efterfølgende tilberede smagsprøver
over bål eller Trangia.

Pædagogiske overvejelser før jagtdagen

Når du planlægger et jagtforløb for småbørn er det en god idé at:
• Gennemtænke og afstemme aktiviteter med målgruppen, herunder hvad,
hvor, hvornår og hvorfor.
• Gå i dialog med det pædagogiske
personale omkring hvilke elementer
der vil passe godt til dem og deres
målgruppe. Der kan f.eks. være
børn/voksne der er bange for hunde,
eller voksne der synes det er for
voldsomt at brække et dyr op, eller
flå en fasan. Det er godt at få en snak
om inden I mødes, så I får afstemt
forventninger og eventuelle barrierer.
• Opfordre det pædagogiske personale
NATUR vejleder • 25. årg. • nr. 4 • 2016

Børnene gemmer på skift en dummy eller et stykke vildt og giver derefter hunden kommando til at søge og apportere.
til det arbejde med et emne om jagt
og vildt, både før og efter jagtdagen,
for at skabe en rød tråd og sammenhæng i børnenes læreproces.
• Opfordre det pædagogiske personale
til at inddrage andre jagt-ressourcepersoner som f.eks. formidlere fra
Danmarks Jægerforbund, forældre/
bedsteforældre der går på jagt, eller
besøge jagtrelaterede steder i nærmiljøet.
• Henvise det pædagogiske personale
til steder for de kan finde materiale
om jagt og vildt, eller selv sende relevant materiale til dem.
Før selve jagtdagen er det også en god
idé, at du via daginstitutionen orienterer
forældre om hvad der skal foregå på dagen, for at afmystificere og afdramatisere. Jagt kan være et tema der kan dele
vandene.
o
Sanseoplevelsen og legen er et vigtigt element i
formidling af jagt til små børn – giv dem god tid til at
sanse og lege med de medbragte effekter.
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Jonas og Oliver slæber
nyskudt rå med hjem.
Den gav masser af arbejde,
da den kom hjem på skolen.

Jagten på
den gode skole

Af Johnny Skjoldborg Krogh,
naturvejleder og
udeskole konsulent ved
Strandgårdskolen, Ishøj.
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Den sædvanlige morgentrafik
på vejene omkring København med solkø og kiggekø
på grund af trafikuheld, er
eleverne vant til. Oplevelsen
som de får de efterfølgende
timer, er derimod en ny oplevelse for de fleste. Kun en af
eleverne fra Københavns
området har prøvet at være på
jagt, eller kender nogen, der
går på jagt. Ingen har prøvet
at stå med en varm fugl i
hånden, eller set en hjort blive
brækket, med deraf følgende
sanselige oplevelser. Ingen af
eleverne har prøvet at høste af
naturens ressourcer så direkte,
og oplevet liv og død så
intenst på bare en dag!

Med nogen forsinkelse, ankommer 2 biler til Kongelunden, som er smykket
med efterårsfarver og konturer af egetræer med den resterende bladpragt, efter en blæsende sensommerdag.
Elever og lærere skal ikke bare på
skovtur. De skal deltage i klapjagt i Kongelunden. Som Degnen med sine elever
i gamle dage hjalp de lokale jægere, har
vi aftalt at gruppeordningen 8.-9. i fra
Strandgårdsskolen sammen med deres
nutidige degne, skal hjælpe som klappere på dagens Nyjægerjagt.
Men inden jagten serveres der morgenmad til alle deltagere; Jagtleder,
klappere, hundefolkene, hjælpende
skytter, skolelærere og ikke mindst eleverne fra 8.-9. i…
Elever og jagtfolket ser hinanden an.
Som altid når man er på jagt, bliver det
spændende, om de nye jagtkammerater
er indstillet på den samme jargon og tilgang til jagt som en selv. Elever ser
grønt og orange tøj, haglbøsser, gummistøvler og hunde købt ind til formålet.
Jægerne ser kondisko, cowboybukser,
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nylonjakker og en enkelt iklædt sin faders vandrerstøvler. Jægerne skal forhåbentlig også erfare, at elever og lærere
får en oplevelse, som de aldrig havde
tænkt de skulle have, og som gæsterne
efterfølgende vil ønske, de skal genopleve til næste jagt sæson! For nogle vil de
få en oplevelse for livet.

Er Jagt udeskole?

Er det ikke bare en enkeltstående oplevelse og et ”sodavandsbesøg”? Ikke hvis
man arbejder med Jagten inde, ude,
inde, ude, inde over en længere periode
som vi gjorde i det vi kalder udeskole.
Klapperne på dagens jagt i Kongelunden er elever med særlige udfordringer.
Søde unge mennesker med ønsker om
en god fremtid, og en eller anden form
for uddannelse. De har meget forskellige
kompetencer og læring opstår på mange
forskellige arenaer.
Fælles for mange af eleverne er deres
fascination for jagt og fiskeri. Derfor gav
det god mening, at bruge Jagten som
omdrejningspunkt og motivation, for
inddragelse af faglig læring i mange fag!
En løsreven dag på Jagt med gode forstående folk har stor værdi. Men som
det ses af skolens definition på udeskole,
bevæger vi os ikke ud uden mål og uden
at det lærte ude understøttes af indelæring.

”Forberedelsen” til jagtdagen startede
et helt andet sted, og lang tid før. Elevgruppen er sammensat af elever med
mange forskellige kompetencer. Gruppen er særlig vanskelig at undervise i
fagfaglige fag uden at differentiere. For
at sætte et mål, for at kunne afslutte skolegangen med at bestå folkeskolens afgangsprøve, er det nødvendigt at skabe
et rum for læring, der er anderledes end
det traditionelle.

Udeskole på Strandgårdskolen

Udeskole på Strandgårdskolen er en integreret del af den almene undervisning
og læring i alle fag. Princippet er, at man
kobler udelæring med indelæring, sådan at undervisningen eksempelvis
foregår inde-ude-inde eller ude-indeude. På Strandgårdskolen styrer vi efter
mål i alle læringsrum, også i "uderummet".

Oliver er snart professionel til
at forlægge et stykke råvildt.

Faktaboks:
• Strandgårdskolen har siden 2008 været
en heldagsskole, og siden 2011 har skolen praktiseret udeskole.
• Undervisningen foregår 08.10-15.35, og
skolen arbejder med fleksible skemaer.
• Skolen har ca. 86 % ikke-etnisk danske
og tosprogede børn. De 14 % etnisk danske børn går primært på skolens gruppeordninger og specialklasser, samt enkelte
lokale elever på hver årgang.
• Skolen har erfaring med anderledes organisering af skoledagen, fx gennem
fleksibel planlægning, temamoduler,
selvstyrende teams og lærer/pædagogsamarbejde.
• Skolen har en fuldtids Udeskolevejleder/
Naturvejleder ansat, med en baggrund
som Skovbruger, Skov- og Landskabsingeniør og Naturvejleder.
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Læreren Marie-Luises refleksioner over mål for læring
Jeg arbejder i en specialklasse, og
sammenkoblingen mellem oplevelser
fra virkeligheden og teori, medfører
den bedste læring efter min mening.
Jeg valgte at inddrage begrebet jagt i
min undervisning, med henblik på de
naturvidenskabelige fag.

Marie Luise

Natascha og Lukas ved det
veldækkede bord, der er klar
til gæsterne.

Begreberne vi arbejdede med var:
• Forskellige biotoper: Eng, sø,
mark, skov osv.
• Jordbundsforhold: Hvilken plante
gror hvor og hvorfor?
• Kendskab til forskellige dyr i skoven.
• Tilpasning og evolution: Hvorfor
ser dyret ud som det gør? Hvordan
har det set ud?
• Jord til bord: Se dyret blive skudt,
og efterfølgende lave mad af det.

Udeskole bruges som en metode til at
bringe sanser, leg, bevægelse og omverdensforståelse i spil. At være ude i leg og
læring, danner "knagerækker", som gør,
at læring bliver vedkommende og langtidsholdbar. På Strandgårdskolen er
praksis, at der i årsplanen for hver enkelt årgang/gruppeordning skal indgå
mindst fire udeskoleforløb.

Efter vi havde været på jagt, var min
oplevelse, at vi havde skabt læring, da
mange af mine elever aldrig igen vil
opleve en jagt i deres liv men altid vil
huske denne.
Det vi har praktiseret, er koblingen
mellem det teoretiske og det praktiske. Her er det vigtigt, at være klar
over koblingen mellem forarbejdet i
klassen, oplevelserne i felten og efterbearbejdningen af det oplevede i klassen.
Citat; Eleverne lærer særligt meget en
dag på jagt, fordi de oplever det i virkeligheden med alle sanserne; de mærker,
føler og ser naturen, og det understøtter
fagligheden.
Marie Luise Thastrup Birn

Alle almenklasser og gruppeordninger
skal i årsplanen tænke mindst 4 udeskoleforløb ind, fordelt på de fire årstider!
Udeskole foregår mange forskellige
steder. Man benytter derfor ikke kun
uderummet/naturen som leg og læringsrum.
En udeskolevejleder er ansat til at understøtte at udeskole bliver en del af
hverdagen for alle elever. Vejlederen
har få faste bindinger i ugeskemaet og
bruges på mange måder: Som instruerende, formidler, medvejledende, faciliterende, coachende og kursusholder…

En fyrstelig afslutning

I nærværende artikel fylder selve Jagten
meget, men som nævnt nogle gange, var
det et vigtigt element i forhold til motivation. Men mange emner er inddraget
i inde- og udeundervisningen. På skolen
er der som forberedelse til den store
dag, arbejdet med samarbejde omkring
at bevæge sig som en klapperkæde, arbejdet med afstandsbedømmelse, forståelse for forskellige biotoper, topografi,
jagten historisk for bare at nævne nogle
af emnerne/aktiviteterne.
Hele forløbet blev cementeret med et
”Nak og Æd” forløb, hvor vi tilberedte
et stykke råvildt indkøbt på paraden på
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Eleven Jonas 8.-9. i´s refleksion over Jagten
Om morgen startede jeg og de andre
elever og voksne fra klassen, med at
køre ud til skovfogedgården på Amager, hvor klapjagten skulle foregå.
Jeg og de andre elever og voksne fra
8.-9. i kom ind og var med under en
kort parole, hvor Svend Norup fortalte
os og de andre jæger der var til stede
hvad der skulle ske, og så gjorde jeg
og de andre i klassen samt jægerne sig
klar til at køre ud på klapjagt, hvor vi
så kørte ud til den første af seks såter.
Så startede vi med at stille os op på
rad og række, selvfølgelig med mellemrum mellem hver klapper og jæger, og så ventede vi bare på at hornblæseren skulle blæse i sit jagthorn,
som så var et signal for os og jægerne
om at vi godt kunne gå i gang med
klapjagten.
Der lød skud både til højre og til

venstre, høje råb fra jægerne for at
give et signal om hvor de andre var
henne, hundene gøede og løb frem og
tilbage, skovduerne fløj op fra træet
hvor de sad, råvildtet løb frem fra deres skjul i en busk eller krat, hvor efter
råvildtet, hvis de var uheldige, løb af
sted for komme i sikkerhed, men for
så måske af alligevel at blive skudt af
en af de jæger der nu stod klar til at
skyde, hvad der nu kom løbende eller
flyvende.
Til sidst skulle vi, efter af havde taget alle seks såter, køre tilbage til skovfogedgården med vildtet og holdt en
parade.
Som det ses af afsnittet ovenfor skrevet af Jonas, som ellers ikke er særligt
skrivende, har dagens forløb printet
sig ind i hukommelsen.

Sofus finparterer kødet!

Jonas

Velstegt rådyrkød fra Olivers hånd.

Kevin gør klar til at lærer
afstandsbedømmelse.

Jagtdagen. Råvildtet blev tilberedt over
bål på forskellig vis sammen med indkøbte råvarer, men også med inddragelse af de vilde urter omkring skolen. Andre elever fra skolen blev indbudt til en
gourmetservering bestående af; råvildtraguot, bålstegt filet med nyopgravede kartofler og peberrodssauce gravet
op ved åen, og en salat hvor friske urter
blev inkorporeret.
Hele læringsforløbet var en gevinst for
gruppen, det ville det sikkert være for
mange andre også. Læring inde og ude,
i en virkelighed der ikke er konstrueret,
er en gevinst uanset om man har udfordringer eller ej.
Den største gevinst ved hele projektet
var, set fra vejlederens stol, inddragelse i
et jagt fællesskab, hvor elever og jægere
var i dialog og hvor eleverne blev taget
alvorligt som en del af et fællesskab!
Vi glæder os over, at vi igen til den
kommende jagtsæson. arbejder os frem
mod at endnu en gruppe af udfordrede
elever deltager i endnu et jagtfælleskab.
o
Indeleg med biotoper.
Natascha og Sofus arbejder sammen.
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Naturens
egne jægere
Med til formidlingen af jagt
hører også fortællingen om
naturens egne jægere.
I naturen sikrer den enes død
den andens mulighed for
overlevelse og forplantning,
og grænsen mellem liv og
død er hårfin.
Fødekæderne i naturen

af Iben Hove Sørensen
Biolog og trækvildtkonsulent
hos Danmarks Jægerforbund

Fødekæderne i naturen starter med
grønne planter, alger eller bakterier, som
udnytter solens energi til at producere
vækst, som andre organismer kan leve
af. Disse primærproducenter omsætter
altså solenergien til en form, som planteæderne kan udnytte. En meget forsimplet fødekæde vil typisk bestå af
planter, planteædere og rovdyr. Kobler
man flere fødekæder sammen eller indsætter flere led, så nærmer man sig situationen, som den ser ud i et naturligt
økosystem.

Danske rovdyr

Spurvehøgen er blandt de mest almindelige rovfugle i Danmark, og mange
danskere har oplevet den på nært hold,
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Foto: Thomas Iversen

idet arten ofte færdes forholdsvis tæt på
mennesker. Som navnet antyder, så er
småfuglene de foretrukne byttedyr, og
der er ofte ballade i villahaverne, når
spurvehøgen kommer forbi. Andre danske rovfugle, inklusive den elegant musende tårnfalk, lever primært af mus.
Det har den i øvrigt tilfælles med en
lang række af de almindelige danske
rovpattedyr som ræv, husmår og lækat,
som dog alle spiser en varieret kost med
indslag af fugle, æg, bær og insekter.
Mus udgør en vigtig del af levegrundlaget for mange af vores almindelige
rovdyr og rovfugle, og antallet af mus
har ofte stor betydning for rovdyrenes
ynglesucces. Musenes antal afhænger til
gengæld af både vinterens vejrlig og den
tilgængelige fødemængde; der er altid
særligt mange mus i gode oldenår.
Skalerer man størrelsen lidt ned, findes der mange andre almindelige rovdyr
i den danske natur. Firben, tudser, hvepse og edderkopper æder en anseelig
mængde insekter hver sommer, og de
smukke mariehøns er glubske bladlusdræbere.

Jagtteknikker

Brugen af våben er ikke kendt fra natuNATUR vejleder • 25. årg. • nr. 4 • 2016

rens egne jægere, men variationen i
jagtteknikker er lige så stor som variationen i jagtformer anvendt af jægerne.
Alle, der ser en ræv lytte sig frem til en
mus i græsset – eller en tårnfalk stå stille i luften, inden den med stor præcision
lader sig falde ud af himlen og slår ned
på en mus, må imponeres af dyrenes
sans for jagt.
De fleste rovdyr jager alene, men enkelte jager i par eller endda i flok. Vandrefalken snupper sit flyvende bytte i
flugten, tårnfalken muser og slår ned på
en intetanende mus i græsset, spurvehøgen foretager hurtige overraskelsesangreb på rastende småfugle. Ræven lytter
sig frem og angriber i spring som en kat,
grævlingen snuser sig langsomt frem, og
mårdyrene løber deres bytte op og
kæmper til tider drabelige kampe. Det
kan være ubarmhjertigt og ganske ubehageligt at se på, men det er samtidig
blandt de mest fascinerende oplevelser,
man kan have i naturen.

Effekten af rovdyrenes tilstedeværelse

Tilstedeværelsen af mariehøns i haven
betragtes af de fleste som en hjælpende
hånd, der lægger låg på bestanden af
bladlus. Husedderkopper, der holder
antallet af insekter i stuen nede, er dog
straks mindre populære, og en mår i
hønsehuset kan fremkalde både panik,
raseri & ligefrem afsky. Men hvad er
egentlig effekten af rovdyrenes tilstedeværelse?
Rovdyrene indgår naturligt i alle økosystemer, og deres funktion som øverste
led i fødekæderne er af stor betydning.
De store rovdyr skaber dynamik, fordi
deres tilstedeværelse kan regulere såvel
adfærd som størrelse af de lokale bestande af byttedyr. For eksempel vil vi
formodentlig se en ændring i fordelingen af hjortevildtet i Danmark, hvis ulven for alvor etablerer sig her, og især
krondyrbestanden kan forventes at ændre adfærd, således at dyrene i nogen
grad vil forekomme mere spredt i landskabet.
NATUR vejleder • 25. årg. • nr. 4 • 2016

Foto: Niels Søndergaard

De genindvandrede ørne er ganske populære, når de på naturlig vis regulerer
antallet af skarver ved at fouragere på
både voksne og unger i de larmende kolonier. Til gengæld skaber det ofte konflikter, når de store rovfugle færdes omkring hønsefarme eller
fasanudsætninger, hvor de skaber uro
og måske medfører et økonomisk tab.
Men ganske som de lettilgængelige afgrøder på markerne kan friste de voksende gåsebestande, så kan både rovfugle og rovdyr fristes af de lettilgængelige
måltider, der venter bag hegnet i en
hønsegård.

Konkurrence om føden

Fælles for naturens egne jægere er, at de
skal dække alle deres behov ved at finde
bytte i naturen, og de er sjældent kræsne. Selvom jægerne er langt mere kræsne i deres jagt på bytte, så udfylder de
på mange måder den samme niche som
rovdyrene. Alligevel er jægere og rovdyr
kun i meget få tilfælde i direkte konkurrence med hinanden, og formodentlig
opfatter rovdyrene os mennesker som
en trussel snarere end en konkurrent.
Internt blandt rovdyrene er der dog en
vis konkurrence, og faktisk optræder
rovdyrene af og til på hinandens menukort som tilfældige indslag. Det afgørende er dog, at der findes en sund bestand af vigtige byttedyr som insekter,
mus og småfugle.
o

Foto: Allan Gudio Nielsen
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Fotos: Randers Naturskole

Jægere er
generelt meget
engagerede i
deres interesse
for natur og jagt.
De vil gerne dele
deres viden og
erfaringer med
andre.
I Randers har
man udviklet et
gensidigt værdifuldt samarbejde
mellem
naturvejleder og
de lokale jægere.

Jagt i Randers
Frivillighed og samskabelse af
naturformidling - med dine lokale jægere
Skoleelever med på fællesjagt

Af Lars Maagaard
Naturvejleder og biolog,
Randers Kommune
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Da jeg startede på naturvejlederefteruddannelsen hold 7 for et halvt naturvejlederliv siden, gik jeg på hold med Danmarks Jægerforbunds første
naturvejleder Bjørn Samuelsson. Inspireret af Bjørn begyndte jeg at lave publikumsjagter for de lokale skoler på nogle
af de arealer som tilhører Randers Kommune. Filosofien med den type arrangementer er, at skoleeleverne får rigtig
meget ud af en dag i mark og skov; masser af fysisk aktivitet, læring om naturen
i det landskab de bevæger sig i. Herudover lærer de selvfølgelig ikke mindst
læring om jagten og vildtet. Til at udføre den praktiske del af jagten havde jeg
inviteret kollegaer med jagtlige kompetencer, samt jægere fra den lokale Jagtforening.
Eleverne kommer fra de lokale folkeskoler og privatskoler. Desuden har der
også været elever fra specialskoler, der
arbejder med elever med funktionsned-

sættelse og fra børnehaverne. Ønsket
for at komme med på jagterne er stor.
Derfor er det nødvendigt at udvælge de
skoler der skal med. Det sker efter nærhedsprincippet, således at de skoler der
ligger på jagtområdet bliver inviteret.
Dette sker for at understøtte en lokal
forankring og identitetsskabelse til den
natur, der er tæt på elevernes hverdag.

Små jagtteams

Jagterne blev og bliver stadig afviklet således at eleverne er helt tæt på jægerne.
Hver jæger bliver sat på post med 2-3
elever. De resterende elever hjælper til
med at drive eller klappe vildtet frem til
skytterne sammen med de jægere der
fører hunde. Igen således at hver hundefører har 2-3 elever med sig.
Når elever og jægere er sammen i små
"jagtteams" har de meget nemmere at
finde en fortrolighed og dele og diskutere de oplevelser, som de får sammen.
Ideen med at lave små jagtteams opNATUR vejleder • 25. årg. • nr. 4 • 2016

Jagt er også frisk luft og motion.
stod hen ad vejen, da jeg på de mange
jagter kunne se, at eleverne mange gange naturligt grupperede sig om de jægere, der deltog som frivillige på jagterne.
Jægerne fungerer som mentorer for eleverne, når de fortæller om naturen og
det der foregår på jagten. Samtidig har
det været tydeligt, at de mest populære
mentorer blandt jægere er dem, der er
gode formidle og skabe fortrolighed og
ikke nødvendigvis de jægere, der teknisk set er dygtige jægere.

Rekruttering af de frivillige jægere

Når man arbejder med at involvere frivillige i sit arbejde skal man altid forvente at investere meget tid til få frivillighedsprojektet i gang. Dette gælder
også inddragelse af jægere i formidlingen og ikke mindst rekruttering af de
frivillige jægere.
Jægerne er oftest meget passionerede
om deres fritidsinteresse. De har ofte et
stort ønske om at videreformidle dette.
Jagten er det de brænder for og de vil
meget gerne dele ud af deres viden og
erfaring til interesserede. Dette kan
samtidig være en stærk motivation for,
at indgå i et samarbejde med den lokale
naturvejleder.
At sende en åben invitation til den lokale jagtforening om at stille med ti
mand til deltage i en fællesjagt, kan hurtigt ende, som en skuffelse og frustratiNATUR vejleder • 25. årg. • nr. 4 • 2016

on for både jægere, naturvejleder og
skoleelever, da man kan have forskellige
forventninger til hvad der vigtigt for en
godt arrangement.
Det er vigtig fra starten at få tydeliggjort, at der er tale om en formidlingsopgave, hvor de frivillige jægere skal
have lyst til fortælle, formidle og være
sammen med skoleeleverne. Jægeren
skal egentlig ikke forvente ret meget jagt
på vildtet, men mere oplevelse af vildtet,
sammen med eleverne.
Derfor er det vigtigt, at man som naturvejleder og frivillighedskoordinator
får dette kommunikeret godt ud. Det
sker bedst med en tæt direkte personlig
kontakt til den enkelte jæger og samarbejdende jagtforening.

Jagtudbytte er ikke det
afgørende, men det er altid
populært, når ens jægere kan
ramme noget.

Randersmodellen – sammen skaber vi noget

I Randers har vi samarbejdet med de lokale jagtforeninger om at lave formidlingsjagter på de kommunale arealer,
hvor jagten ikke var udlejet og hvor der
ikke kunne opstå en væsentlig interessekonflikt med andre brugere af naturen. I
forbindelse kommunalreformen stillede
den lokale jagtforening et forslag om at
alle kommunale arealer i den nye store
Randers Kommune skulle benyttes efter
denne model. Forslaget blev vedtaget
politisk, hvorefter jagtudlejningen blev
udfaset og arealerne kunne overgå til
formidlingsjagterne.
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De søde jagthunde er populære og altid gode til at skabe
kontakt.
Formidling af jagtkultur og
traditioner er en væsentlig del
af arrangementerne..

De engagerede jægere og formidlere får mest opmærksomhed.
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I samarbejdet om at lave jagtformidling
deltager de lokale jagtforeninger, Randers Kommune, Randers Naturcenter,
den økologiske landbrugsproduktionsskole ”Mimers Brønd”, AOF og FOF
jagttegnshold, de forskellige folkeskoler
og privatskoler i fællesskabet om at lave
formidlingsjagter.
Alle bidrager og alle modtager. Eleverne modtager læring og viden fra jægerne. Jægerne får anerkendelse for deres kunnen, viden og fortælling.

Randers Kommune får skabt gode oplevelser i naturen for en række borgene.

Et samskabende mindset

Samarbejde, partnerskaber, frivilligt arbejde eller samskabelse, der er mange
betegnelser for, at det offentlige og borgere arbejder sammen. I Randers Kommune går vi ind i samarbejder med de
lokale borgere, foreninger, skoler osv.
om at udvikle friluftslivet med et samskabende mindset. Det er et trendy begreb, som på godt jysk betyder, at vi ligeværdigt møder og hjælper hinanden
med at løfte en opgave. I praksis betyder
det at man som naturvejleder skal være
åben for at nye ideer og initiativer løbende optages i processen, f.eks. skabelse af formidling af jagt og natur.
Begrebet samskabelse defineres ved at
mere end to samarbejdspartnere løser et
samfundsmæssigt problem eller udfordring, som eksempelvis det offentlige
har svært ved at løse.
Man kan selvfølgelig diskutere om
ovennævnte aktiviteter falder inden for
den kategori.
Men jeg syntes at vi har en samfundsmæssig udfordring i at få børn og unge
mere ud i naturen.
Derfor kan formidling af jagt sammen
med de lokale jægere være en lille brik
til at løse denne udfordring.
o
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Find
fasanens
tænder

&

Tips
Tricks

Introduktion til et forløb
om fasaner og fasanens anatomi
”Find fasanens tænder” er et kort forløb, hvor man skal
prøve at finde ud af, hvordan fasanen tygger sin mad.
Man arbejder med fuglens anatomi og fysiologi, idet at
man gennemgår fuglen fra næb til kloak.
Alt efter niveau kan man vælge at bygge mere på.

Fasanen generelt

Oprindeligt hører fasanen hjemme i Asien. Der kan den findes vidt forskellige steder, helt
fra Thailands regnskove til Himalayas bjergrige højder. Sortehavet er grænsen for fasanens
oprindelige udbredelse mod vest og Japan mod øst. Mongoliet danner den sydlige. Der findes
oprindeligt 49 fasanarter og 122 underarter.
Det er en blanding af ædelfasanen og den kinesiske ringfasan, som i dag danner grundstammen
for de fasaner, vi har i USA, Nordvesteuropa, Australien og New Zealand.
Fasanen trives bedst i de åbne landskaber, hvor der er god afveksling mellem marker, læhegn,
småskove og moser. Hvis vi laver en teoretisk beregning, så vil et par fasaner, der ingen fjender
har, i løbet af 10 år blive til 121 millioner fasaner. Landskabet sætter dog en naturlig grænse
for hvor mange fugle, der kan være. På et tidspunkt vil der ikke være føde og ynglepladser nok til
dem alle.
Derfor kan der være mange fasaner i områder med gode levebetingelser for fasaner, mens der i
andre områder næsten ingen fasaner findes. I områder med mange rovdyr kan fasanen også have
svært ved at etablere sig.

Fasanen kommer til Danmark

Første gang, fasanen kom til Danmark var, da enkedronning Dorothea indførte den som prydfugl
i 1562. Fra 1562 og frem til 1800-tallet var der flere mere eller mindre mislykkede forsøg på
at opdrætte fasaner i Danmark. I 1828 forsøgte man for første gang at udsætte fasaner i det
fri i Danmark. Det var startskuddet til en ny æra, hvor fasanen gik fra at være en prydfugl i bur
til at være et eftertragtet jagtudbytte. I efteråret 1840 blev den første af mange kongejagter
efter fasaner afholdt i Kongelunden på Amager. Der blev nedlagt 15-16 fasaner. Da man først
fik succes med udsætninger, så spredte fasanen sig hurtigt, og i dag findes den i hele Danmark.
Mange jægere kan godt lide at gå på jagt efter fasaner. Derfor er der også mange jægere, som
gør flere forskellige ting for fasanen, så de bliver ved med at have mange af dem. Det hedder at
pleje terrænet. Blandt andet sørger jægerne mange steder for at forbedre fasanens levesteder. Han/hun sørger for, at den har rigeligt at spise og god mulighed for at gemme sig. Det gøres
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Af Anders Simonsen,
naturvejlederpraktikant
Danmarks Jægerforbund
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Svar på mini-jagtprøve
i teori på side 29-30:
1: Fasankok
2: Nej
3: Ja
4: Nej
5: Ja
6: Ja
7: Ja
8: Råge
9: Nej
10: Gråand
Du har bestået, hvis du har
minimum 9 rigtige svar.
Prøv en teori jagtprøve på:
www.jagtproeven.dk/test
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bl.a. ved at lave læhegn og fodermarker med
dække hele året. Jægerne kan også stille
fodertønder op, så fasanen er sikret føde.
Desuden skal man sørge for, at der er nogle
gode steder for insekter at være, så kyllingerne har noget at leve af. Det er også vigtigt
at have nogle steder, hvor fasanen kan komme
ud i det fri og tørre sig, når det har regnet.
Hvis man gerne vil have mange fasaner, så er
det en god ide at holde bestanden af rovdyr
nede. Specielt krager og ræve er der mange
jægere, der går på jagt efter, så fasanerne
får nemmere ved at klare sig. Steder, hvor
man gerne vil skyde rigtigt mange fasaner,
sættes fasaner ud til at supplere den vilde
bestand. På den måde kan man høste et
større overskud, end naturen selv producerer.
Der har været tradition for fasanudsætning i
Danmark i over 150 år

Fasanens ydre

Fjer er ikke bare fjer. Der findes fjer, der gør, at
fuglen kan holde varmen; fjer, så den ser flot
ud, og fjer, der gør, at den kan flyve. Dækfjer
er de yderste fjer, der forhindrer vand i at
trænge ind på kroppen og gøre fasanen våd og
kold.
Dækfjerene kan sammenlignes med, at vi
tager en regnjakke på. Under dækfjerene er
der dun.
De skal sørge for, at fasanen kan holde
varmen og ikke får det koldt. Det svarer til,
at vi tager en tyk bluse på under regnjakken.
Prydfjerene er vigtige, når fasanen skal være
„pæn i tøjet”.
Ligesom mennesker er det vigtigt, at man
tager sig godt ud for en mulig mage, så
fasankokkens prydfjer har samme funktion,
som når vi tager pænt tøj på. Hønerne er mere

afdæmpede i farverne, så de er bedre camouflerede, når de ligger på reden.
Flyvefjerene er de fjer, som fasanen har på
vinger og hale. Det er disse fjer, gør det muligt
for den at flyve, og uden dem kunne det slet
ikke lade sig gøre. Der findes to forskellige
slags flyvefjer: styrefjer og svingfjer. Styrefjerene bestemmer den retning, som fuglen
flyver i, mens svingfjerene sørger for, at fuglen
bliver i luften.

Føde

Den voksne fasan er ikke kræsen. Den æder
typisk frø, bær og insekter. Den kan sågar
spise snegle, padder og små firben.

Fordøjelsessystem

Hjertet er et meget vigtigt organ. Det
pumper blod rundt i kroppen, og med blodet
kommer der ilt og energi til kroppens muskler
og hjernen. Hvis ikke hjertet pumper blodet
rundt, dør kroppen. Leveren er et andet vigtigt organ. Den har til opgave at rense blodet
for giftstoffer og andre skadelige ting. I bl.a.
Frankrig anses leveren for en stor delikatesse. Lungerne sidder langs med ryggen af fuglen og ligner en rød badesvamp, da de er fulde
af små huller. I lungerne føres luftens ilt over
i blodet. Fasanen har to maver: den første
mave, som maden kommer ned i, hedder kroen
og er en udposning på spiserøret. Egentlig er
det mere en opbevaringspose end en egentlig
mave. Fasanen kan hurtigt fylde kroen op. Fra
kroen sendes maden videre ned i kråsen, som
er den anden mave. Da fugle ikke har tænder
til at tygge maden med, har den i stedet små
sten i kråsen. Stenene knuser maden i maven,
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inden det sendes videre i systemet. Efter
kråsen kommer tarmene. I tarmene overføres
energien fra maden til blodet. For enden af
tarmene sidder kloakken. Her kommer både
fasanens lort og æggene ud af fasanhønen.

Luftveje

Fuglene har et af de mest komplekse åndedrætssystemer af alle dyregrupper. Udover
lunger har fugle også et antal luftsække,
der står i forbindelse med lungerne og med
hulrum i knoglerne. Efter indånding går 75
procent af den friske luft forbi lungerne og
strømmer ind i de bagerste luftsække og
knoglehulrum, der fyldes med luft. De øvrige
25 procent af luften går direkte ind i lungerne. Når fuglen ånder ud, strømmer den
anvendte luft ud fra lungerne og den gemte
friske luft fra luftsækkene tvinges samtidig
ind i lungerne. Dermed får en fugls lunger hele
tiden adgang til frisk luft, både under ind- og
udånding.

Find fasanens tænder

At finde fasanens tænder lyder lige til for
børn og unge, de kikker stræks i næbet. De
opdager at der ikke er nogle i næbet.
For at kunne finde tænderne hos fasanen skal
den først plukkes. Fjerdragten plukkes fra
halsen ned til maven på fasanen. Arbejdsprocessen kan gøres uden brug af kniv og er en
sikker måde at komme i gang. Når fjerdraget
og skinnet er fjernet, skal de to stykker
brystkød udskæres. Skær med en god kniv
ned langs fasanens brystben. Følg benet med
kniven, anvend den anden hånd til at trække i
kødet hvor i det slipper nemt.
Husk at få så meget kød med som muligt.
Efter udskæringen åbnes fasanen ved at tage
fat i brystbenet. Ryk benet op mod hovedet,
hold med den anden arm fast i benene.
Nu hvor fasanen er åbnet, kan vi nu nærstudere anatomi hos fasanen og finde tænderne.
Find alle organerne og lig dem ud på bordet.
Lig organerne som når fasanen indsamler og
sluger sin føde, fra næbet til kloak.
Find kråsen frem (rund muskel) og skær den
forsigtigt op. Kråsen indeholder udover korn
og insekter, nemlig sten. Når den er skåret op,
tøm den efterfølgende for indhold og undersøg indholdet. Inde i kråsen sider der en hinde
mellem indholdet og musklen. Lig de fundene
dele frem og inddel dem i: Kråse, kråsens
hinde, sten og føde. Dette er fasanens tænder
og dens funktion.
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Personlige erfaringer

I forbindelse med fremvisning af et dødt dyr
har jeg gjort mig nogle observationer omkring
børns reaktioner ved dette emne. Reaktionerne fra børn er meget forskellig fra gang
til gang. Børnene gælder sig /har set frem til
at skulle se dissektionen/flåningen af dyret
og kan ikke vente til at komme i gang. Her er
det min erfaring at inden dyret vises frem,
skal man huske at fortælle dem om at have
respekt overfor dyret selv om det er dødt,
ligeledes er brug af knive og selve arbejdsprocessen et vigtigt emne.
I en typisk klasse har drengene og pigerne
forskellige måder at vise deres reaktioner
på, drenge er tit højtlydene og frembrossende - De vil gerne i gang med det samme og
vil ”bare” se blod og skære i dyret. De vil gerne
vise sig frem overfor hinanden omkring deres
evner som ”vildmand”.
Pigerne udviser et tydeligt kropsprog
omkring deres reaktion overfor dyret, de er
lidt tilbageholdene, stiller sig i små grupper
og påvirker hinanden. De er typisk ærlige omkring deres tilbageholdenhed, men vil gerne
se på og over tid vækkes en nysgerrighed hos
dem og de tager del i dissektionen/flåningen.
Det er vigtigt at man ikke presser børnene
til noget som de ikke har lyst til, men gennem
formidlingen af emnet får vækket deres naturlige nysgerrighed, hvormed man byder dem
muligheden for at klargøre vildt til madlavningen med det formål at De går derfra med en
god og lærerrig oplevelse.
				o
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Kilder:
http://fugleifokus-fif.dk/uf/100000_109999/107361/c5f012136c815f0e465d908f1d9b2d1d.pdf
https://da.wikipedia.org/wiki/Fugle#.C3.85ndedr.C3.A6tssystem
http://www.jaegerforbundet.dk/media/1964/fasanbog-undervisning.pdf
https://da.wikipedia.org/wiki/Fasan
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Fotograf: Flemming Højer, Danmarks Jægerforbund

4

11;

Præstation af vildtet herunder nogle eksempler:
- Køn
- Historie
- Flåning og arbejdsopgaver

22;		 Lig fasanen på ryggen

77;		 Undersøgelse af fasanens anatomi

33; 		 Ryk fjerdragten op mod halsen

88; 		 Efter åbningen af fasanen

- Brug begge hænder til at finde fasanens tynde skind.
- Ryk med begge hænder så skindet blotter sig
- Ryk fjerdragten ligeledes godt ud od vingerne og
mod benene

5

- Få så meget kød med som muligt.
- Efter udskæringen efterses kødet yndlinger for
fjer, blodsamlinger fra skuddet.
- Rens kødet grundet.

44; 		 Når fjerdragten er rykket af fjernes fjer fra kødet
55; 		 Udskæring

- Tag fat i fasasens hoved
- Lig kniven på brystkødet og følge brystbenet

66; 		 - Følg brystbenet med kniven og anvend den anden hånd til
at trække i kødet.

- Efter udskæringen af kødet tag fat i bryst benet
- Hold fast i benene og hårdt i brystbenet til det åbner sig helt
- Nu kan eleverne undersøge fasanens anatomi
- Her kande finde følgende:
- Luftrør og spiserør
- Kro
- Kråse
- Lever
- Tarme Blindtarm osv.
- Lig organerne ud og undersøg dem.
- Skær hjerte; se hjertekamre
- Kråsen (fasanens tænder), hvad kan man finde i den?
Fortæl og beskriv...

6

7

8
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Tegning: Bjarne Golles
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Rådyrleg
Dette er en leg, der kan være med til at vise,
hvordan en bestand af rådyr er afhængig af
føde, ly og vand.
1/4 af eleverne er rådyr og 3/4 er økosystem.
De, der er økosystem, kan hver gang vælge,
om de vil være føde, ly eller vand. Hvis man
er føde, viser man det ved at holde sig på
maven, ly holder hænderne over hovedet, og
vand holder sig for munden. Legen kan leges i
en gymnastiksal eller ude. I skal aftale, hvor
der er ”helle”. Rådyrene stiller op med ryggen
til resten, og økosystemet vender ryggen til
rådyrene.

bliver rådyret til økosystem. Der tælles for
hver gang op, hvor mange rådyr der er.
Opgave Matematik
Tegn en graf, der viser antallet af rådyr som
funktion af antallet af runder.
• Hvordan ser grafen ud?
• Kommer der svingninger i antallet af rådyr
(populationssvingninger)?
• Hvilke faktorer spiller ind på populationssvingninger?
• Hvilken indflydelse vil jagt have på populationssvingninger?

Rådyrene vælger nu, hvad de vil lede efter:
føde, ly eller vand. De, som er økosystem,
vælger hver især tilfældigt, hvad de vil være.
Nu vender de to rækker sig imod hinanden.
Rådyrene løber hen og fanger det element,
de eftersøger og tager det med tilbage til
rådyrsiden. Elementet er nu blevet rådyr.
Finder rådyret ikke det element, det søger, så

Snyd ræven
– undgå at blive fanget
Dette er en sjov leg fangeleg, der samtidig giver forståelse for fasanens levevis. Fasanerne
skal ud og spise, men undgå at blive fanget af
ræven.
Forud for legen, har eleverne dissekeret fasaner og hørt om kro og kråse. Der kan medbringes en udstoppet fasan og ræv. Ud fra dem
fortælles om karakteristikas ved rovdyr og
byttedyr. En hund vil også kunne fungere som
rovdyr. Sammenlign med mennesket og vores
karakteristika.
Legen varer 2-5 min og kan med fordel leges
flere gange, med mellemliggende evaluering,
for bedre forståelse.

&
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Du skal bruge
• En masse elastikker, bolde eller lignende,
som kan være fasanens føde.
• Hatte eller andet, så man kan kende
rævene
• Poser (Skal forestille kroen)

I en gruppe på 15-20 udvælges ca. tre ræve.
Resten er fasaner, som skal ud og søge føde.
Fasanerne har ”helle”, når de rører et træ.
Fasaner er jo i sikkerhed i træerne.
Fra træerne skynder ”fasanerne” sig ud og
fylde kroen, og så tilbage i sikkerhed. Når de
bliver taget af ræven, skal de tømme posen og
sprede boldene, de er med i legen igen, når de
har rørt et træ. Når posen (kroen er fuld), så
er de mætte og tilfredse fasaner, som sætter
sig ud og bearbejder maden i sikkerhed ved et
træ.
Det er en god idé ikke at have føde, så alle kan
fylde poserne. Der kommer typisk en god snak
om succeskriterier for at blive en mæt og
tilfreds fasan.
Variationer af Legen
Familier kan også lege legen, og have en fast
rede, hvor der er ”helle”. Mor og far henter
føde til kyllingerne, som ikke bevæger sig
langt væk fra reden.
Legen kan udvides med, at de også skal samle
sten til kråsen.
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TEST DIG SELV
Mini-Jagtprøve teori – kan du bestå?

1) Vildtkendskab

Fasankok
Fasanhøne
Agerhøne

2) Er 28 meter forsvarlig skudafstand med haglbøsse til gæs i flugt og
sideskud?
Ja
Nej
3) Er stående hunde velegnede til jagt på skovsneppe?
Ja
Nej
4) Vejer skovsneppen normalt over 2 kg?
Ja
Nej

5) Er det i overensstemmelse med de jagtetisk regler for kronvildtjagt at afholde
tryk- og drivjagter i december måned?
Ja
Nej
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6) Må der drives jagt på en sådan måde, at der sker haglnedfald på anden
persons mark?
Ja
Nej

7) Har fasanhanen normalt flere høner I yngletiden?
Ja
Nej

8) Vildtkendskab
Råge
Allike
Sortkrage

9) Bør man forsøge at træffe flere ænder i ét skud for at spare patroner?
Ja
Nej

10) Vildtkendskab
Pibeand - han
Gråand - han
Krikand - han

Se de rigtige svar
i boksen på side 24
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Når opbrækninger og døde dyr går nye veje
- tre artikler med hver sin nye vinkel...

Når drabet
bliver en del af
formidlingen
Ofte når vi skal beskæftige os
med døde dyr i formidling, så
er de enten skudt af en jæger,
eller landmanden har knaldet
dem en boldtpistol i pandeskallen inden de bliver præsenteret for publikum. Hvorfor er drabet ikke en del af
formidlingen, når vi alligevel
præsenter den døde krop?
Er det fordi vi mener at oplevelsen er for
voldsom, at den kan virke traumatiserende? Eller er det fordi det er en udfordring at slå ihjel og gør det på en professionel måde?
Jacob Fredsted der har været naturvejleder på Lejre Forsøgscenter gennem
mange år, har bevist gjort drabet til en
del af sin formidling.
”Jeg syntes drabet er det vigtigste element i min formidling, og det er ikke
kun fordi jeg kan lide at slå dyr ihjel.
Når jeg arbejder med slagtninger og opbrækninger, så er det min erfaring, at
alle tilhøre er enormt optaget af, hvordan drabet har fundet sted. Derfor viser
jeg drabet frem, som en naturlig del”,
fortæller Jacob Fredsted.
Når Jacob Fredsted afliver dyr, har det
som oftest været mindre landbrugsdyr,
såsom fra høns, får og geder, som er blevet slagtet og formidlet i mad sammenhæng. Selve drabet er udført efter gældende etiske regler, hvor dyret bedøves
med en boldtpistol i hjernen og efterfølgende får skåret halspulsåren over.
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”Inden et dyr skal aflives, så fortæller
jeg om processen og præsentere værktøjet, prøver at skyde boldtpistolen af,
først når det er på plads henter jeg dyret. Det betyder at tilhørende er forberedte på, hvad der skal ske. Jeg siger til
dem, at de gerne må lukke øjnene eller
gå, når dyret skal skydes, men opfordrede dem til at blive, hvilket de altid gør.
Dyret bliver håndteret stille og roligt
med stor omsorg, og jeg forholder mig
tavs, når dyret bliver skudt og stukket.
Jeg har aldrig oplevet nogle elever der
har reageret negativt på en aflivning. De
typiske spørgsmål er – er det ikke mere
blod, eller er det altid så roligt”.
Der er ingen tvivl om, at det er et
utroligt stærkt element at tage drabet
med i sin formidling, men der er nogle
forudsætninger der skal være i orden,
inden det bliver god formidling. Dels
skal den, der fortager en aflivning af et
dyr være professionel og sikker, og dels
skal tilhørende være forberedte og indforstået med, hvad der skal ske.
Jacob Fredsted har gennemført et hav
af slagtninger inklusivt drabet, og når
han evaluere forløbet med tilhørende,
uanset om det er voksne eller børn, så er
drabet, det der gør størst indtryk. Han
har aldrig oplevet, at der er nogle der
har protesteret over forløbet. Aflivningen bliver en naturlig del af formidlingen, og der er en helhed i oplevelsen.
o

Foto: Kirsten Blicher Friis

Af Jes Aagaard,
biolog og naturvejleder
Naturstyrelsen Hovedstaden
Medlem af Det Dyreetiske Råd
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Når opbrækninger og døde dyr går nye veje
- tre artikler med hver sin nye vinkel...

Mord og maddiker i
naturvidenskabens
tjeneste
Gymnasieelever og store folkeskoleelever lære om insekter og nedbrydningsøkologi
ved opklaring af mordtidspunktet på en kanin og en
ged.

Af Jes Aagaard,
biolog og naturvejleder
Naturstyrelsen Hovedstaden
Medlem af Det Dyreetiske Råd
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”Uaaak! Hvor er det ulækkert, skal jeg
virkelig samle de maddiker op”? Spørgsmålet kommer fra en lyshåret 1. gér
med røde negle, som stå bøjet over et
ådsel af et dyr, som ikke er helt nem at
kende længer. Ud af alle åbninger på dyret vælter der bunker af små hvide maddiker rundt. Den skarpe lugt af råddent
kød med et strejf af ammoniak bider i
næsen. ”ja”, siger hendes veninde. ”Vi
skal jo bruge larverne til undersøgelse af
mordtidspunktet”.
Der er nemlig blevet begået to mord,
en ged og en kanin har mistet livet i det
øde naturområde på Kalvebod Fælled.
De to lig har ligget en rum tid og blevet
udsat for en ubønhørlig nedbrydning af
naturens skraldemænd.
”Vores overordnede tema handlede
om insekter og nedbrydningsøkologien
i naturen. For at skabe fokus og drive
hos elverene, bliver de iscenesat som
kriminaldetektiver, der skal opklare
mordtidspunktet”, fortæller Naturvejleder Jes Aagaard.
For at kunne afgøre et mordtidspunkt
for de to ofre kræves der minimum to
oplysninger. Dels størrelsen på de indsamlede maddiker og dels den gennemsnitlige døgntemperatur i området i den
aktuelle periode. Derfor blev eleverne
nødt til at måle længden på maddiker
og hente klimainformationer på DMI

hjemmeside, hvor det findes et vejrarkiv
med klimadata for alle områder i Danmark. Ved hjælp af et diagram kunne
eleverne nu komme med et ganske præcis bud på et mord tidspunkt.
Men før de målte maddikerne blev de
bedt om at forholde sig til om kaninen
og gedekiddet var død på samme tidspunkt. Alle eleverne mente, at gedekiddet var død senere fordi det ikke var
nær så nedbrudt som kaninen. Men til
deres overraskelse viste deres resultater,
at de formodentlig var død på samme
tidspunkt – altså en anledning til at tale
om forskellige nedbrydningsmønster i
forhold til dyrets størrelse og karakter.
Der er selvsagt et hav af fejlkilder i en
sådan øvelse, men faktisk var eleverne
utrolige gode til at identificere mange af
disse i en efterfølgende diskussion.
Alle der har undervist unge mennesker kender følgende spørgsmål ”Hvorfor skal vi lære det her?” Når vi tager
udgangspunkt i nogle rollemodeller fra
en TV og filmverden, så er det helt indlysende for de unge, at det må de bare
gøre. CSI, Crimeseane, Station 2, Sagen
genoptaget eller hvad de nu hedder de
talrige programmer, hvor smarte unge
kriminaltekniker opklare de meste
mærkelige forbrydelser ved hjælp af sofistikerede tekniske metoder. Vores TV
er fyldt med disse fiktive programmer,
som unge mennesker identificere sig
med.
”Jeg var meget overrasket over, at der
ikkevar flere elever der stillede spørgsmål ved, om de skulle pille maddiker ud
af et gammelt ådsel. For selvfølgelig
skulle de det, når forbrydelsen skulle
opklares”, slutter Naturvejleder Jes
Aagaard
o
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Når opbrækninger og døde dyr går nye veje
- tre artikler med hver sin nye vinkel...

Død og
stilhed
Den nonverbale
opbrækning
Forstil jer en opbrækning
opført som en halv times
stumfilm uden tekst, hvor
formidlerens rolle er noget
helt andet end Buster Keaton
eller Charli Chaplin. Scenen er
sat på Strandgårdsskolen,
hvor udeskolevejleder Johnny
Krog og naturvejleder Jacob
Fredsted er blevet udfordret
på en slagtning af en ged.
To af skolens dansklærere har givet de
to formidler det benspænd, at de skal
gennemføre hele processen med slagtning af en ged fra aflivning, opbrækning
til forlægning uden brug af ord.
Målgruppen er 7. årgang – to klasse
med 40 elever, 15 nationaliteter og få etniske danskere, har en meget forskellig
boglighed. De mange elever har også
fået et pålæg, de skal overvære slagtningen i tavshed, men må tage noter under
slagtningen, som kan bruges til den
skriftlige øjenvidneberetning, som er
slutproduktet af hele forløbet.
”Min største frygt var elevernes reaktion, da vi aflivede geden med en boltpistol. Det er en stærk oplevelse at se et
forholdsvist stort dyr, som lader livet, og
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med mit kendskab til eleverne, som ofte
reagere meget voldsom, så kunne det
ende i kaos. Normalt forbygger vi den
frygt med en indledende snak om hele
forløbet, som skal forberede eleverne
mentalt. Det viste sig at være en ubegrundet frygt, de var utrolig nærværende og observante", fortæller Johnny
Krog.
Normalt er en opbrækning og forlægning elementer i en naturfaglige undervisning på Strandgårdsskolen, men her
er det blevet inspiration og brændstof til
en skriveproces i danskundervisning.
”Det der var vigtigt for os, var at fastholde følelserne i oplevelsen, og at bringe nogle fundamentale sansninger i spil.
Der lykkedes over alt forventning, men
det der var mest bemærkelsesværdigt,
var at selv de mindst skrivemotiverede
elever (drenge), skrev en dybt følelsesladet og fyldestgørende beskrivelse af
hele forløbet. Ikke nok med at de brød
skrivebarrieren, men de gjorde det i
kontakt med egne sansninger”, siger
Steen Fransen.
”Mit virke på Strandgårsskolen, som
udeskolevejleder, muliggør lige præcis
denne type af utraditionel formidling,
hvor eksemplet med slagtning af en ged
bringer en lang række nye følelser og
fagligheder i spil", udtaler Johnny
Krogh.
o

Af Jes Aagaard,
biolog og naturvejleder
Naturstyrelsen Hovedstaden
Medlem af Det Dyreetiske Råd

33

Når dyr bliver
menneskeliggjort

Fra fugletårnet er der udsigt
over fjorden. Jeg er på besøg
på Vigelsø Naturskole, hvor en
5. Klasse er på lejrskole, og vi
er på vej rundt i nærområdet
inden vi senere skal ned til
stranden og fiske. Vi har kigget efter havørne, smagt på
både kveller og den invasive
japanske pileurt.

Af Rikke Kaas Molin
Naturvejleder og biolog
Fjordens Dag
Havnegade 10
5000 Odense C
rikke@biomolin.dk
2663 6225
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Dødekassen er uundgåeligt dragene.
Eleverne har allerede fundet kassen i
deres afsøgen af området omkring Naturskolen. Spørgsmålene hober sig op –
Er det en fælde? Hvem har lavet den?
Hvilket dyr er det? Må vi tage knoglerne
med hjem? Dødekassen er et rafte-bur,
det når mig til hoften, og låget kan løftes, så jeg kan fiske spændende fund op.
Sammen ser vi på rævens spidse rovtænder, snakker om specialisering, og
om hvorfor vi driver jagt på ræve på øen
med de mange fugle.
Så knækker filmen. Jeg samler et gammelt kranie op fra knoglebunken, og
spørger eleverne om hvad de tror det er.
”Det er Bambi” – svarer en dreng
prompte.

Store øjne og blød pels

Disnificering, kalder vi det. Når dyr bliver menneskeliggjort, og når børn (samt
nogle gange voksne) tillægger dyr evner
og følelser, som fjerner dyrene fra naturen. Bambi er kendt som en fællesnævner for stort set alle hjortearter, både
dem med og uden pletter på ryggen. Og
sympatien for pelsdyret møder vi ofte i
arbejdet med naturformidling. Blandt
andet når kødet til dagens bålmad kommer med pels og øjne, eller fjer og næb,
er konfrontationen en anden, og snakken med børnegruppen afspejler elevernes refleksion over liv, død og færdigpakkede billige koteletter fra Brugsen.

Disney - ikke kun for børn

Jane Ebsen Morthorst, Adjunkt og ph.d.
ved Biologisk Institut på Syddansk Universitet, fortæller: ”Jeg underviser både
biologer, farmaceuter og gymnasieelever i
bl.a. zoologi hvor vi dissekerer forskellige
dyr. Mange unge, især farmaceuterne og
gymnasieeleverne, har aldrig set hvordan
dyrene ser ud indeni eller overvejet hvordan en organisme fungerer: Kylling? Det
er de to bryster man henter henne i køledisken. At kyllingen både har haft øjne,
fjer og hjerte, som oveni købet fungerer
på samme måde som vores eget, tænker
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de færreste på. Når vi får snakket om det,
er de fleste faktisk ret forstående og interesserede. Uanset om vi arbejder med
tanglopper, fisk eller mus. Dog ligger en
del af vores opfattelse af forskellige former
for liv helt uden for vores bevidsthed - arbejder vi med tanglopper kan nogle studerende nemt finde på at hælde de levende dyr i vasken – det ville de færreste gøre
med en fisk.”

Identifikation er nøgleordet

”Når jeg viser et billede af en isbjørn, går
der altid et suk igennem salen - det sker
sjældent når jeg viser en bille. Det handler om identifikation. Og det er der ikke
noget underligt i - vi kan identificere os
mere med en kanin med store blå øjne,
end med en rynket regnorm. Det er vores
logik – den ligner os og ergo har den
sammen behov og egenskaber. Vi ser verden med mennesket i centrum. Løven er
sød og den vil gerne klappes, men det er
ikke den samme opfattelse en gazelle har
– især ikke når løven sidder i struben på
den.” - ”Der er jo også en klar signalværdi
når man kigger på dyreforsøgsloven.
Brug af hvert enkelt hvirveldyr skal indberettes til Dyreforsøgstilsynet, og der er
klare regler for bedøvelse og aflivning.
Derimod er der ingen regler for hvirvelløse dyr – de skal ikke indberettes og der er
ingen krav til, hvordan de skal behandles.”

Red Marius

Når vi snakker om samlebåndskyllinger
og billige bøffer, versus det bevidste
drab af et vildt dyr, er der værdier og følelser på spil. Det er en sammenhæng,
som nogle børn ikke naturligt præsenteres for under deres opvækst. Det kræver
at formidleren har fingerspidsfornemmelse, når det er børn der er målgruppen. Og der er meget at tage fat på. Medierne viser jævnligt hvordan
befolkningen splittes når det kommer til
spørgsmålet om liv og død og dyr. Giraffen Marius på 1,5 år, blev aflivet i Københavns Zoo, og direktøren fik trusler
på livet. Udenlandske turister forfærdes
når løverne i danske zoologiske haver
fodres med en kvart hest, og ikke små
udskårne kødlunser. I Radio 24Syv blev
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kaninen Allan næsten reddet af Linse
Kessler, og i dagene efter kunne man i
radioen høre kokke lovprise kaninkød –
imens kaninejere ringede ind harmedirrende. Odense Zoo aflivede og dissekerede en sur hankamel i august, og der
kom uundgåeligt opråb fra befolkningen.

Naturvejlederens rolle

Jane Morthorst foreslår: ”Jeg tror det er
vigtigt at få fat i børnene i de tidlige skoleår, hvor de er meget nysgerrige og igen i
teenageårene, hvor de begynder at danne
deres egne holdninger og er meget påvirkelige af holdningerne blandt deres jævnaldrende. Det er min erfaring at børn og
unge glemmer at noget er ulækkert, når
de får indblik i og kan forstå hvordan dyrene fungerer – organer, levemåde osv.
Jeg tror det handler om, at de får en forståelse for, hvordan deres liv har indflydelse på andre organismer, og at de får
lyst til at passe på dyrene, når de bliver
fascinerede af hvor smart indrettet de forskellige dyr er – både de søde og de grimme dyr. Vi har allesammen dyr på samvittigheden uanset om vi spiser dem, har
dem som kæledyr, eller indirekte når
kommunen bekæmper kloakrotter og når
insekter tværes ud på bilruden. Det
handler om respekt for liv – alt liv. Det
tror jeg, Naturvejlederne er rigtigt vigtige
i den direkte formidling, men også ved at
være aktiv i medierne. Odense Zoo slap
ret helskindet fra sagen med giraffen
Magnus, fordi de forholdt sig meget fagligt til sagen, og ikke gik ind i følelserne,
selvom medierne prøvede ihærdigt.”
Naturvejlederne spiller en vigtig rolle i
naturformidlingen overfor både børn og
voksne. Vi kan i vores arbejde med formidling af naturens samspil fungere
som vejvisere. Vi kan give deltagerne
mere end én vinkel at anskue naturen
på. Jeg tager chancen og vover pelsen –
jeg tror ikke reaktionerne på Marius
havde været de samme, hvis det havde
været en sur krokodille, eller 35 overskudsfisk, som skulle lade livet.
Fisk, er det ikke bare hvalmad?
o
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Når autenticitet
bryder grænser
Pædagogiske kvaliteter
ved arbejdet med døde dyr

Af Jacob Jensen,
naturvejleder ved
Tårnby Naturskole
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Giraf-historien fra Zoo i
København skræmmer.
Altså den del af historien der
handler om forargelsen over,
at man ikke kan udsætte
uskyldige børn for at se en
giraf blive obduceret.
Som naturvejleder har jeg
ofte argumenteret for, at det
er vigtigt at have muligheden
for at anvende døde dyr i
formidlingen.
Selvom jeg i hverdagen arbejder langt
mere med de levende dyr. Så med denne
artikel vil jeg fokusere på kvaliteterne
ved at arbejde med døde dyr. For det er
der rigtig mange pædagogiske, naturfaglige og kulturelle argumenter for at
gøre.

Pædagogiske argumenter

At komme helt tæt på et dødt dyr vækker nysgerrighed og forundring hos
mange børn. Og forundring og nysgerrighed er fænomener, som naturvejledere og dygtige undervisere ved, er en motor for læring. Børn forstår abstrakte
begreber og sammenhænge ved mødet
med genstande fra den konkrete verden.
Det er langt mere sanseligt at åbne en
fisk eller en fasan end at åbne en bog.
De sanselige oplevelser og erfaringer er
gode huske-knager til de faglige pointer,
der følger naturvejledningen. Autenticitet er et mantra i skolen i disse år, hvilket også har affødt ”Den Åbne Skole”.
Det gør en markant didaktisk forskel at
arbejde med den ægte vare og helst i
den rigtige kontekst. Fx at møde jægeren i naturen med den nedlagte hjort.
Autentisk naturvejledning afspejler den
verden, man lærer om, med hensyn til
både form og indhold.
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Naturfaglige temaer

Temaerne inden for naturfag står i kø,
når det handler om formidling med
døde dyr. Det kan være oplagt at arbejde med: Dyrs morfologiske tilpasninger,
form og funktion, anatomi og fysiologi.
Der kan arbejdes med kredsløb i naturen og nedbrydning. Det at livet og døden hænger sammen. At dyr lever og at
dyr dør – er en del af naturen og noget
naturligt.

Kultur

Naturvejledere har gennem de 30 år, de
har eksisteret i Danmark, arbejdet med
at formidle samspillet mellem menneske
og natur. Også på dette område står de
relevante og oplagte formidlingstemaer i
kø: Fx at det kød vi spiser kommer fra
dyr, som har været levende. Dvs. at noget må dø, for at vi får kød. At kød er
muskler. Vi mennesker er en del af naturen og har været det til alle tider. Vi
går på jagt og vi ”dyrker kød”. Vi bestemmer selv, om vi vil spise kød eller
leve som vegetarer. Dyrevelfærd – at
forskellige former for kød i køledisken
har haft vidt forskelligt liv. Hvad er et
godt dyreliv? Hvad er et godt menneskeliv? Vi som forbrugere har et valg.
Abstrakte begreber som livet og døden hænger sammen. Vores ritualer
omkring fødsel og død kender mange
børn til. Derfor bliver der begravet
enorme mængder af døde solsorte i
danske børnehaver, ligesom at rigtig
mange vilde dyr får navne.
Andre oplagte formidlingstemaer kan
være: Respekt i livet som i døden. Hvad
sker der efter døden? Hvordan døde dyret? Hvordan afliver man dyr mest effektivt?

midlingen. I mange engelsktalende lande er det utænkeligt at arbejde med
døde dyr i formidling. Det betegnes
som et overgreb på børnene. I de nordiske lande har vi derimod en anden tradition. Her er børn langt mere ligeværdige med voksne. Vi har mindre trang
til at beskytte børn. Blandt danskere er
der forskellige natursyn. Nogle hævder
at der er stor forskel i befolkningens natursyn mellem de som bor på landet og i
byen – er det fordi vi er ved at fjerne os
fra naturen?
Jeg håber, at vi aldrig får angelsaksiske
tilstande på dette område i Danmark.
Jeg mener, at vores rolle som relevante
og vigtige naturvejledere er at turde
fastholde retten til at skabe den bedste
formidling for vores børn (og voksne).
o

Døde dyr – hvor skaffer
man dem fra…?
•
•
•
•
•
•

Slagter
Dyrehandel
Fiskehandler
Jæger
Landmand
Vejvæsen

Hvor går grænserne?

Figuren ”Nutte index” beskriver, at der
kulturelt er en skala for, hvilke dyr det
er okay at se døde og hvilke vi helst ikke
ser døde. Et dyr er ikke bare et dyr. Vi
tillægger forskellige dyr forskellig værdi.
Højest på skalaen står vores kæledyr.
Det kan være en provokation at anvende
fx katte i ”rådnebure” også selvom katten er trafikdræbt.

Refleksioner og perspektiver

Der er åbenlyse kulturelle forskelle i vores syn på anvendelsen af døde dyr i forNATUR vejleder • 25. årg. • nr. 4 • 2016
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Voksne og børn med på jagt

BANG!
eller vegetarmad

Af Franz Holmberg,
naturvejleder
Danmarks Jægerforbund

En af mine absolutte favoritmåder at formidle jagten på,
er ved at tage børn som voksne med på riffeljagt efter råvildt. Jagtformen stiller krav til
deltagernes forståelse for at
bevæge sig ubemærket i naturen frem til en skudchance.
Derfor arbejder vi før jagten
med råvildtets sanser og omsætter denne forståelse så vi
kan komme tæt på dyrene.
Forberedelsen

Når vi er helt stille, kan vi kun høre fuglenes sang og måske vindens susen i
træerne. Sådan skal det også være, når
vi lister os afsted efter et rådyr ude i sko-
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ven. Vi øver os ved at lege blindebuk. En
af deltagerne har bind for øjnene, og resten lister på skift helt tæt på blindebukken uden at blive opdaget.
Rundt om bålet er røgen en rigtig god
indikator at tage udgangspunkt i, når vi
skal snakke om rådyrets lugtesans. Rådyr kan lugte os på flere hundrede meters afstand, hvis vi bevæger os i medvind. Ligesom vi kan lugte røgen på
lang afstand, hvis den blæser hen i mod
os.
Med de mindste deltagere laver vi vores egen camouflage med snor og materialer fra naturen. Når vi efterfølgende
leger dåseskjul, bliver det meget tydeligt,
hvor vigtigt det er, at vi falder i et med
vores omgivelser for ikke at blive opdaget. Lægger vi os ned og ser verden fra
rådyrets perspektiv, så får vi forklaringen på, hvorfor vi så ofte bliver opdaget.
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Selv i den bedste camouflage er du
chanceløs, hvis rådyret ser dig i perspektiv imod en lys himmel eller lys
baggrund.

Jagten

Klædt ens i camouflage og med den nyerhvervede viden er vi nu klar til jagten
i små grupper på 5-10 personer. Vi skal
ud og høste af naturens overskud. Vi
skal finde et af de dyr, der får svært ved
at leve gennem en streng vinter. Lykkes
det ikke for os at komme på skudhold
og nedlægge det rigtige dyr, så bliver det
efterfølgende måltid også lækkert - men
uden kød. Det bliver pludselig meget tydeligt, at et dyr skal dø, hvis vi vil have
kød på bordet.
Ude på jagtmarkerne er alle sanser
skærpede. Vi lister os frem og sætter
forsigtigt foden i jorden for hvert nyt
skridt vi tager. Vi kigger forsigtigt omkring ethvert nyt hjørne, vi kommer
frem til. Vi sætter os i skovbunden, hvor
vi lytter og spejder efter noget usædvanligt, noget der falder udenfor. Ofte er
det blot et øre, der stikker frem, som gør
forskellen. Denne gang opdager vi rådyret, før det opdager os. Det kan viser sig
afgørende for, om jagten lykkes. Efter
lidt tid dukker silhuetten af hele dyret
frem, og bagefter kommer yderligere to
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dyr. Deltagerne er opmærksomme på
dyrene, der ikke er mere end 40 m væk.
Alle holder i spænding vejret. Det er så
intenst, at vi er bange for, at dyrene kan
høre vores vejrtrækning. Trådkorset fra
riffelkikkerten glider forsigtigt op på det
bagerste lam i det øjeblik, det træder fri
af bevoksningen. Det giver et smæld fra
riflen, da jeg lader skuddet gå, og alle tre
dyr forsvinder igen, ligeså pludseligt
som de dukkede op af ingenting.

Spænding, fik vi den???

Spørgsmålene er mange. Særligt er et
par af drengene nervøse for, at jeg har
skudt forbi. Selvom der ikke var meget
skudtegn, så beroliger jeg mig selv: ”jeg
havde godt hold på dyret, og var ret sikker på et godt skud”. De 5 minutter vi
venter, inden vi går frem til skudstedet
synes at vare en evighed. Jeg spoler filmen igennem igen og igen. Jeg kan simpelthen ikke have skudt forbi på det dyr.
Efter kort tids søgen på skudstedet
finder en af drengene lidt lyserødt blod.
Jeg kan nu ånde lettet op, velvidende at
dyret er ramt i lungerne og vil ligge forendt indenfor 100 meter. Vi følger blodsporet, der tager til, jo længere vi bevæger os frem i det høje græs. Efter 30
meter er græsset trykket ned, og begejstringen er stor hos de forreste af delta-
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gerne, da de ser rådyret ligge forendt i
græsset foran os.
Vi tager dyret med tilbage imod lejren, og snakken går livligt. Det er som
om, at alt den stilhed og koncentration
har sparet en masse energi op, som
kommer til udtryk for fuld blæs nu.
Stemningen er høj, og oplevelsen bliver
diskuteret livligt på vej tilbage til lejren.

Fra bytte til måltid

Dyret brækkes op, og de glatte tarme og
mavesækken glider ud af dyret. Nysgerrigheden er stor, og deltagerne kommer
meget tæt på. Jeg får dog hurtigt lidt
plads at arbejde på igen, da lugten fra
tarmene spreder sig ud til gruppen.
Alt efter målgruppen gør jeg mere eller mindre ud af opbrækningen, men
det er ofte oplagt at supplere oplevelsen
med drøvtyggerens 4 maver og nærstudere organerne. Alle får lov at dufte,
røre, smage og føle, hvis de har lyst.
Jeg flår dyret, så klassen eller en af
deltagerne kan få skindet med hjem til
garvning. Der er altid nogle, som gerne
sidder og skraber de sidste kød og fedtrester af skindet, så det er klar til den videre garvning og bearbejdning. Et skind
på væggen i klasseværelset kan i mange
år minde om en god dag i naturen.
Dagen sluttes af med fælles madlavning over bål. Trætte og fyldte med indtryk sidder vi sammen og spiser rådyrburgere i røgen omkring bålet, efter en
dag, hvor vi har været ude og skaffe vores eget kød til burgeren.
o
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Vild mad
i skolen
Vild mad i skolen er et
spændende formidlings
initiativ rettet mod skole
eleverne i 6. og 7. klasse.
Her får eleverne mulighed for
både at lære om jagt, natur
og samtidig tilberede dejlige
smagsprøver på lækkert
vildtkød som en afslutning
på forløbet.
Det er vigtigt at give børnene nogle
gode solide naturoplevelser, der appellerer til alle sanser. Gennem dette projekt
tydeliggøres at maden har haft et liv, inden det havner i køledisken.
Naturvejledere og lærere kan bestille
et klassesæt bestående af ca. 2 kg. vildtkød og undervisningsmaterialer til hele
klassen. Undervisningsforløbet er hovedsageligt målrettet fagene Madkundskab og Natur og Teknologi. Det er oplagt at supplere et forløbet med lidt vildt
med hud og hår. Kontakt Danmarks Jægerforbunds naturvejledning for hjælp,
hvis ikke du selv kender en leveringsdygtig jæger.
Kassen med vildt bliver leveret direkte
fra Klosterhedens Vildt med lækkert
kød fra hjorte, ænder og fasaner. En
vildtkasse med kød og undervisningsmaterialer til en hel klasse koster 350 kr.
inkl. forsendelse og moms. Ønsker man
udelukkende at rekvirere undervisningsmaterialet, betaler man kun for
portoen.
Materialerne er udarbejdet i et samarbejde mellem Danmarks Jægerforbund,
Friluftsrådet, Skolenivrkeligheden.dk og
Klosterhedens Vildt.
o
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Kebabberhapper
Denne opskrift er fra Vild Mad i Skolen hæftet
Til 2 personer
• Kebabkrydderiblanding
(ingefær, muskatnød, spidskommen, kanel,
korianderfrø, sort peber og kardemomme)
• 200 g hjortekød
• Olivenolie
Yoghurtdressing
• 1 dl yoghurt
• 1 fed hvidløg (knust)
• Salt og peber
Salat
• 1/8 rødkål
• 8 cherrytomater
• En håndfuld persille
• Saften af ½ citron
• 2-3 spsk. olivenolie
• Salt og peber
Kødet skæres ud i tynde strimler og marineres i lidt af krydderiblandingen, salt og lidt
olivenolie. Imens kan du lave resten af tilbehøret.
Til yoghurtdressingen rører du ingredienserne sammen og smager til med salt og peber.
Til salaten snitter du rødkålen fint og skærer
tomaterne i kvarte. Hak persillen og kom det
hele i en skål. Pres saften af en halv citron ud
over salaten sammen med 3 spiseskefulde
olivenolie. Smag til med salt og peber.
Kom kødstrimlerne på en tør pande ved medium varme og steg, til de får en gylden farve. Dernæst tager du et fladbrød eller et pitabrød og fylder det med lidt af kødet, lidt salat
og lidt yoghurtdressing.

Link til hjemmeside
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- er for alle
I dag er det de færreste af os
naturvejledere, der iklæder os
huder fra top til tå, så nødvendigheden af at kunne garve et
dyreskind er ikke stor. Det er
ærgerligt, for der er mange
andre gode grunde til at kaste
sig over det ældgamle håndværk.

Af Rikke Mortensen,
naturvejleder ved
Taarnby Naturskole
og Louise Lundqvist

Hele processen med at garve et skind tager tid, men det er en rigtig god mulighed for børn/eleverne at lære om de ressourcer og de muligheder, der er i
naturen. Garvning handler om liv og
død, og hvordan vi mennesker bruger
dyrets produkter. Det kan samtidig også
være med til at ”retfærdiggøre” drabet,
for børnene.
At garve skind kræver koncentration
og fordybelse, og det er sundt for alle at
lære.
Som ved alt håndværk, er det min erfaring, at jo længere tid man bruger jo
bedre og flottere resultat opnås.

Garvning trin for trin

Målet med at garve et skind er at forhindre skindet i at gå i forrådnelse. På den
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måde kan man bevare skindet. I våd tilstand vil et skind hurtigt rådne og ved
tørring bliver de bare stive og sprøde.
Principperne i garveprocessen er enkle. Det handler om at fjerne fedt- og
oliestoffer fra skindet. Behandle det så
det ikke rådner og til sidst gøre huden
blød og smidig.

Afskindning

Den vigtigste forudsætning for et smukt
skind er at få skindet af dyret hurtigt og
med så få snitskader og huller som muligt. Her kan der let opstå diskussioner
mellem kødelskeren og skindelskeren. I
princippet skal slagtekniven ikke bruges
til at få skindet af. Et skind skal trække
eller støde af med hænderne. Entreprenante folk kan også bruge en trykluftrenser til at få skindet løsnet fra dyrets
krop.

TIP: Ræve har så meget fedt i kødet at det er en
god ide at komme savsmuld på skindet så hånd
og redskab får et bedre greb.
Hvis ikke skindet skal garves med det
samme, kan det gemmes til senere garvning, enten i en fryser, eller ved at drysse et tykt lag salt over.
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Fotos: Jonas Nørregaard

Rensning

Første opgave inden den egentlige garvning af skindet, er at rense det for hinder og kødrester. Enhver genstand som
har en skarp kant kan bruges. Det oplagte er fx en ulo, en flinteflække, en
båndkniv e.l. Sløve skær er vældig gode
at skrabe med. De nærmest skubber det
hele af uden at lave alle de huller man jo
laver, når man er og bliver en amatør.
Skindet kan med fordel lægges over
en stor ting der runder fx dit ben eller
en trætrille. Skrap fra midten ud mod
kanten.
Skindet skal renses for alle hinder, helt
ned til det egentlige læder. Her har huden et blåligt skær. Når skindet er renset, er det klar til at blive garvet.

Egentlige garvning

Som garvemidler er der historisk set anvendt både urin, røg, garvesyre, fedt og
salte.
En af de mest oprindelige metoder er
fedtgarvning med dyrets egen hjerne.
Som ordet fortæller, bruger man dyrets
egen hjerne til at fedtgarve skindet med.
Man har fundet ”hjernegarvet” skind
dateret helt tilbage til stenalderen. Det
siges at: ”alle dyr har hjerne nok til at
beskytte sit eget skind, dødt eller levende”.
I dag tror jeg de fleste der garver skind
bruger alun. Alun er et metalsalt, som
har været kendt siden oldtiden.
Bland alun, salt og vand i baljen (følg
anvisning på bøtte). Husk handsker og
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Fotos: Jonas Nørregaard

Her er et par scener, som det
kan have set ud tilbage i stenalderen, når der blev arbejdet
med afskindning og garvning.
Processerne i dag ligner
fortidens, blot bruger vi i dag
kemikaler fra materialisten i
stedte for at bruge hjernemasse og urin til processerne.

pas på ikke at indånde alunstøvet. Sørg
for at hele skindet ligger under vand.
Lad det ligge én uge.
Herefter tages skindet op af garvevæsken, skylles grundigt og hængs til tørre,
på et ikke for varm sted.

Blødgøring af skind

Under tørring kan man vælge at sy skindet op på en træramme. Det forhindrer
skindet i at trække sig alt for meget
sammen. Skindet skal dog stadig ordnes
på kødsiden og bearbejdes når det er
tørt.
Det garvede skind kan blødgøres
yderligere med en fedtgarvning af æggeblomme og eller vegetabilsk olie. Når
skindet skal blødgøres handler det om
at knække hudens fibre, så det efterlades
glat og blødt. Skindet skal have en tilpas
fugtighed for at det kan strækkes. Det
viser sig ved at skindet går fra at være
mørkt til at bliver det helt hvidt og blødt
når man trækker i det. En god pæl eller
noget andet der står fast på eller i jorden
med en god arbejdshøjde er en stor
hjælp.
Det er et stort arbejde, og skindet skal
helst strækkes færdigt, når det har den
rigtige fugtighed. Får skindene lov at
tørre uden at blive strukket, bliver det
hårdt og mørkt og kan ikke anvendes til
andet end at lægge på gulvet. Brug evt.
en rystepudser med sandpapir til sidst,
hvis du ønsker skindet ekstra blødt og
lækkert.
o

Gode kilder:
https://tidsskrift.dk/index.
php/geografisktidsskrift/
article/view/39602/76404
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Fotos: Franz Holmberg

Buejagt
Alle holder vejret. Den eneste
lyd er et svirp fra buestrengen
og et lille smæld da pilen rammer bukken på bladet. Ungerne jubler, for nu er der kød til
bålmaden. Efter en vellykket
jagt bæres trofæet tilbage til
lejren ved bålpladsen.

Af Karsten Rybjerg,
naturvejleder, forstkandidat
Mariager Fjord Kommune

Eleverne har listet igennem skovbunden, og da vi får øje på bukken, bliver
afstandsmåleren brugt flittigt indtil vi
en inde på 20 meter og kan afgive skud.
Nu skal vi hjem og tilberede festmåltidet. I dette tilfælde er byttet en bukkeskive med en pil igennem, men optakten har været en god snak om jagt med
bue og en fin pürch igennem skoven efter et egnet stykke vildt

Intro til jagt

Som optakt til jagtoplevelsen i skoven,
har eleverne kigget på jægerens udstyr.
De har prøvet mit camouflagetøj, haft
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en kikkert og en afstandsmåler i hånden, er blevet præsenteret for de mest
almindelige jagtformer med haglgevær,
riffel og bue og vi har haft en snak om,
hvordan man tager jagttegn og om hvilke dyr man må jage. Inden vi går i skoven, får eleverne lov at se de tre buetyper godkendt til jagt i Danmark,
langbue, recurvebue og compoundbue.
Vi taler lidt om forskellene på buerne,
de får lov at holde buerne og kigge på
pile og jagtspidser og jeg skyder et par
prøveskud, så de kan få et indtryk af, at
buerne er effektive våben til jagt.
Forud for selve jagten, har jeg været i
skoven for at stille en bukkeskive op et
egnet sted, hvor der er frit udsyn og
kuglefang for pilen. Godt nok er buen et
sportsredskab, men sikkerheden skal altid gå forud.

Mad

Tilbage i lejren skal vi have gjort vildtet
klar til bålet. Denne dag er det fasaner,
men lige så ofte er det gråænder. Jeg kan
godt lide at have fuglevildt med, da det
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Hvordan snitter man sin egen bue
Snit buer: Når jeg snitter buer, bruger jeg altid
hassel. Visse andre træarter, såsom ask og elm
kan også bruges. Men hassel er nemt at arbejde
i, der er næsten altid retvoksede skud uden store
knaster i hasselbusken, og det er nemt at skaffe.
Vælg en retvokset hasselstav. Til en børnebue på
1-1,2 meter, passer det med en stav på samme
tykkelse som en tommeltot.
Læg staven på din hånd, så den balancerer. Den
side der vender opad bliver forsiden af buen.
Bagsiden vender nedad, og det er her snittearbejdet skal foregå. Det er vigtigt, at kun barken
snittes af på forsiden, ellers vil buen på et svagt
punkt, hvor den med stor sandsynlighed vil
knække ved brug.

er overskueligt at tilberede og der ofte
kan være mange elever i gang samtidig.
Det kan være lidt af en overvindelse
for eleverne at stå med et dødt dyr, som
lige om lidt bliver til mad. Jeg har god
erfaring med at lade det være frivilligt at
håndtere vildtet, der er nok af andre opgaver i lejren. Selv om man ikke har
hænderne i fasanerne, kan man jo godt
følge med fra sidelinjen.
Eleverne bliver delt i grupper, hvor
nogle flår fasanerne og får kødet skåret
fra og i tern, andre hakker løg, appelsin
og parmaskinke, nogle holder bålet ved
lige og de sidste bager brød på bålpander.
Som regel bliver de sidste skeptikere
omvendt, når det marinerede kød rammer den brandvarme bålpande og en liflig duft af appelsin, skinke, fasan og balsamico breder sig i lejren.
o

Opskrift:
brystkød fra 4 fasaner eller gråænder, 1 løg
i grove tern, en pakke parmaskinke i små
stykker, 1 appelsin i tern, 1/2 dl. Balsamicoeddike, salt. Marinerer imens bål og pander
gøres klar og steges over bål.
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Marker på bagsiden af buen hvor der skal snittes
af. Jeg snitter en stribe bark af, så jeg er sikker
på at buens ben bliver snittet lige. Lad et stykke
svarende til bredden af din hånd være urørt på
midten af buen, dette bliver håndtaget. Snit
bagsiden af buen flad fra midten og udad. Den
skal blive tyndere og tyndere udad. Bøj forsigtigt buen over knæet med mellemrum, for at se
om buen bøjer harmonisk. Når buen bøjer ens
på begge ben, kan håndtaget formes.
Til sidst snittes et hak i begge ender af buen, så
strengen kan sættes på.
Det optimale er at lade buen tørre et par uger
efter grovsnitning og lave den helt færdig derefter. Hvis den trækkes for hårdt i frisk tilstand, vil
træet bøje og buen er ødelagt.
Jeg bruger murersnor til strenge. Hvis det skal
være ekstra godt kan man sno murersnoren
med en akuboremaskine og lægge den dobbelt
eller tredobbelt. Den tredobbelte streng har en
tykkelse der passer til nocken på de fleste købepile. Ved en trevikling, skal snoren være ca. 4,5
gange buens længde før snoning.
Hvis det er små børn, fx børnehaver, kan buen
bare være en tør hasselgren med en murersnor.
Sådan en bue kan med lethed skyde 50-60 meter med en god pil, så der skal ikke så meget til.
Skydeskiven kan laves af gamle papkasser sat
sammen med dobbeltklæbende tape eller lim.
Tegn selv et dyr eller skydeskive på pappet og så
er I på jagt
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Jægerens
brug af spor
Jeg har gjort det igen. Sagt ja
til noget, jeg helt ærligt er lidt
loren ved, men jeg har altid
haft et blødt punkt for Franz,
og nu har han spurgt pænt
om jeg ville skrive om jægerens brug af spor.

Af Karen Barfod;
kongelig jæger.

Det spurgte han om efter et sporkursus
med jagtnetværket hvor Verner Frandsen var med som underviser . På kurset
havde Franz rost mig for mit skarpe øje
og gode spor-genkendelsesevner, og han
er endda ansat af jægerforbundet - så nu
sidder jeg tilbage og tænker om det var
led i en samlet plan for at forlede mig til
at skrive en artikel?

På vildspor?

Jeg blev nok lidt charmeret af at blive
kaldt ”jæger”, og af at skulle vide noget
om spor. Jeg har i skrivende stund, siger
jeg, kun skudt én buk og fået den skul-
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dermonteret, på trods af at jeg har haft
jagttegn siden halvfems. Så nogen stor
jæger er jeg nok ikke. Ok, tænker jeg,
jeg skriver et narrativ om en jagtdag
hvor jeg bruger en masse spor-genkendelse, og så laver jeg en liste over sportyper bagefter fra politikens sporbog
(ædespor, ekskrementer, det trådte spor,
boer og skjul, gylp og gnav). Så kan de
opmærksomme læsere sidde og læse artiklen, og bagefter se om de kan finde
alle sportyperne i teksten. En sporjagt i
en sportekst.

På sporet

Mit forsøg på at skrive denne gennemtænkte og inspirerende tekst strander
desværre da jeg trods lange overvejelser
ikke kan huske nogle eksempler jeg selv
har oplevet. Sagen er, at jeg altid med
rette bliver beskyldt for bare at vade afsted når jeg er på jagt uden at se en disse
(måske er det derfor jeg skyder så lidt).
Et af de bedste spor har i mange år været Asger, der forbløffet siger: ”Mor! Så
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du den slet ikke???”. Og når jeg endelig
sidder på post og der kommer dyr, så
skal de helst stå helt stille, tæt på i flere
sammenhængende minutter så jeg kan
se hvad det er, hvad der er bagved og
eventuelt kunne gemme sig der, repetere
jagtloven, sigte, afsikre og så eventuelt
afgive skud.

Lydene

Da jeg finder spor-bogen frem for at blive inspireret, slår det mig, at det slet
ikke er den type af spor jeg bruger når
jeg går på jagt. Jo da, jeg kigger ned for
at se om der er frisk fod på vekslerne, og
om der blandt hare- og grævlingepoterne skulle være aftryk af en stor, fed,
langsom buk. Og jo, jeg kigger da også
efter skrab i skovbunden og flossede
småtræer hvor bukke og hjorte har spist
eller fejet. Men egentlig er det noget andet jeg er opmærksom på, mens jeg sidder i majaftenens knot-sværm og tænker over artiklen. For når jeg sidder der
på post, så er det lyde jeg bruger. Lydsporet af løvet der knaser bag mig når
råen lister forbi, lyden af skovduers vingeklap og fasaners skogrende opfløj,
ændernes rappen i efter hinanden i tusmørket om efteråret, og (ærgeligt nok)
rådyrets bøven når de har set mig. Når
der i den stille aften høres hidsige solsorte tinktinktink, så kommer rævemor
måske pjusket listende på jagt efter mus.
Og en oktober eftermiddag på drivjagt
er det lyden af kronhjortens gevir der
slår mod stammerne foran hundene der
får mig til at skele bagud og ind i såten.
Af samme grund har jeg både lyddæmper og høreværn på. Jeg skal sgisme
ikke have ødelagt mine ører.

Lugtene

Et andet spor, jeg også bruger, nu når
jeg ser så elendigt, er lugte. Rævepis og
hjortebrunst, luften der står stille hvor
elgen lige har været (jeg tror elge er en
slags magiske spøgelser, der kan være så
lydløse når de kommer snigende. Men
lugten hvor de har stået kan de ikke løbe
fra). Det gælder så også den anden vej,
når vinden er i det gale hjørne, og dyrene slet ikke kommer frem selvom jeg af
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Verner Frandsen underviser
om spor for naturvejledernetværket.

Foto: Franz Holmberg

samme grund ikke har børstet tænder i
dagevis. Myntetandpasta skule være noget af det der lugter mest og længst.

Verner Frandsen var med som
spor-specialist på kurset med
naturvejledernetværket.

Adfærden

Den tredje og sidste sportype jeg kom
til at tænke på er adfærd. Det hører jo
sammen med lyde, med solsortens advarselsskrig og kragernes skælden ud på
musvågen. Når grævlingen med et ryk
stivner på stien, eller hinden opmærksomt stirrer i min retning og vender
ørene, så ved jeg, de har opdaget mig.
Men det kan indimellem også være til
min fordel, for når hinden kigger bagud
ind i skoven, så er der nok en kalv på vej
ud, og når ænderne kommer rundt igen,
så går de nok ned.

Den store radar

Jeg læser for tiden Thomas Ulstrups bog
om nyjægerens fascination, opmærksomhed i og glæde ved naturen, og ønsker mig selv en gang at kunne slå den
store radar ud og se de mange spor tydeligt ligesom ham. Indtil da må jeg nøjes med at høre, lugte og se mig frem på
jagt.
o

I forbindelse med netværkskurset om spor skulle
deltagerne lave en video her er min...
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BOGANMELDELSE

Spiseligt i dansk natur
Hvis du vil sanke din mad i naturen, er det vigtigt at vide, hvilke planter der er spiselige. Derfor har
Birgit Kristiansen skrevet en ny håndbog til alle, der vil samle vildtvoksende spiseplanter: "Danmarks vilde spiseplanter".
Det er vigtigt at kunne foretage en korrekt plantebestemmelse, når vilde urter og frugter skal indgå i
madlavningen. Derfor indeholder "Danmarks vilde spiseplanter" en grundig gennemgang i tekst
og billeder af 100 vilde spiseplanter. Lær om kendetegn og forvekslingsmuligheder samt om særlige
sikkerhedsforanstaltninger før spisning, hvis det er nødvendigt. Læs også om, hvilke dele af planten
der kan spises, hvor de vokser, og hvornår de kan høstes. Desuden indeholder "Danmarks vilde spiseplanter" forslag til tilberedning samt en række grundopskrifter.
Man kan også spise svampe
Når man så går rundt i naturen og sanker spiseplanter, kan man med fordel tage Jens H. Petersen
"Svampe – du kan spise" i den anden hånd. Den præsenterer de bedste danske spisesvampe (med
billeder af de uspiselige dobbeltgængere) og indeholder masser af tips til indsamling og tilberedning af svampene.
Anmeldt af
Rikke Vesterlund

Danmarks vilde spiseplanter af Birgit Kristiansen: 349,95 kr. på Gyldendal.dk
Svampe – du kan spise af Jens H. Petersen: 199,95 på Gyldendal.dk.

BOGANMELDELSE

Tag ud med dine børn
Der er efterhånden udgivet mange bøger om det at lave aktiviteter med sine børn i naturen, men
ofte er de mere eller mindre teoretiske kopier af hinanden. Her er omsider en flot og brugbar
inspirationsbog, der ikke alene giver konkrete anvisninger på turforslag, tjeklister til hvad man kan/
skal huske og gode tips til anderledes oplevelser – den giver også et tiltrængt skub og inspiration til
de forældre/voksne der ikke ”nænner” at forstyrre børnenes evige iPadhygge, eller ”tvinge” dem til at
komme med ud i den friske luft…

Anmeldt af
Peter Baloo Laurents

Bogens tur- og aktivitetsforslag er inddelt efter årstiderne, men bogen handler ikke kun om naturog friluftsliv, men også om at komme tilbage til det simple og vedkommende familieliv hvor
oplevelser og samvær mellem generationer igen får plads. I bogens forord skriver familievejleder
Lola Jensen at det ”netop synes at være det helt enkle, der er blevet det sværeste for moderne børnefamilier”. Selvom jeg selv er inkarneret friluftsmenneske og mine børn efterhånden er blevet udsat
for lidt af hvert på den konto, har jeg i bogen fundet ny og spændende inspiration der også kan
bruges i arbejdet med skoleklasserne på mellemtrinnet…
Husk at ethvert eventyr starter med det første skridt, og at de fleste eventyr sagtens kan starte i din
egen baghave. Med denne bog i hånden får du masser af ideer, overvejelser, viden og konkret
inspiration hvad enten du er nybegynder eller garvet friluftsmenneske. Go fornøjelse.
Tag ud med dine børn af Casper Kjerumgaard og Rikke Berg: 249,95 kr. på Turbine Forlaget.
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Ny uddannelse

”Natur og stressvejleder”?
For nogle år siden fik jeg stress. Det var
da jeg arbejdede som naturvejleder og
leder af Kongskilde Friluftsgård. Et job,
hvor jeg var meget udendørs, lavede det
jeg elskede og langt hen af vejen kunne
jeg bestemme min egen planlægning.
De optimale vilkår til et godt arbejde
skulle man mene.
Det var mig ubegribeligt, at det skulle
ramme mig og dog. Når jeg ser i bagspejlet var det slet ikke så ubegribeligt,
så var det måske mere ubegribeligt at
jeg havde holdt ud så længe. For der er
selvfølgelig mange andre ting ved leder
og naturvejlederjobbet, der kan give en
stress.
Jeg var sygemeldt i et halvt år og her
besluttede jeg at gøre en drøm til virkelighed. Jeg blev selvstændig Natur og
stressvejleder, dog med job ved siden af
på en skole. Dette giver mig rig mulighed for at observerer, hvordan stress påvirker forskelligt i ”det virkelige liv”.
Jeg bruger mine forskellige baggrunde
i jobbet. Jeg er uddannet pædagog, naturvejleder og mindfulness instruktør.
Som ”natur og stressvejleder” har jeg
igen fået et arbejde jeg elsker og har nu
sammensat en uddannelse. Du kan også
blive Natur og stressvejleder. Der er
brug for flere af os.
Jeg hjælper mennesker med stressproblemer i kursus forløb, enkeltvis og via
online ”kursus pakker”. Det gør jeg
hjemme i min ”Mindfulness have” og i
den omkringliggende natur.
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Det jeg gør, er et alternativ til lykkepiller
og jeg vil påstå, at det virker meget bedre.
Med den rette støtte og ”healingarbejde” i naturen kan man blive stressfri
igen. Jeg har selv gået vejen. Alle tolv
moduler i uddannelsesforløbet er afprøvet i forskellige kursusforløb hos mig de
sidste par år.
Uddannelsen forløber over et år, hvor
vi mødes en gang hver måned. Naturen
er vores arbejdsplads så derfor skal vi
undersøge hver måned. Uddannelsen
går dybt ned i hvad stress er og hvad der
skal til for at komme videre. Men vi
kommer også omkring temaer som haveterapi, vild mad, forbundenhed, naturen som spejl, formidling i og af naturen, kunst i naturen, shamanisme m.m.
Der vil være forskellige gæstelærer undervejs.
Uddannelsen er oplagt til dig, der arbejder med borgere der har stress og andre sårbare målgrupper. Men uddannelsen kan også bruges i din egen
selvudvikling.
Doreen Møller Holmquist

Uddannelsen starter til april 2017 og har
tilmeldings deadline 30. januar 2017.
Læs meget mere om uddannelsen
og de enkelte moduler på

www.mind4nature.dk
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DIGITAL DATAOPSAMLING
Digital dataopsamling i alle naturfag

Vil du vide m
e
kunne du tæ re eller
nke dig et
demobesøg
?
til os på tlf. - så ring
8680 2666

I de Forenklede Fælles Mål for natur/teknologi, geografi,
biologi og fysik/kemi står der helt specifikt, at eleverne
”skal anvende digital dataopsamling”.
De mere end 45 forskellige NeuLog dataloggere
dækker de fleste områder, kobles nemt sammen
og er robuste nok til en tur i felten.
NeuLog dataloggere er et dataopsamlingssystem,
NeuLog systemet er
som kan bruges til
- fleksibelt
både PC/Mac, tablet
- brugervenligt
og smartphone.

- fremtidssikret
- økonomisk overkommeligt
Se vores store udvalg på

www.linaa.dk

Linå & Danfauna • Bergsøesvej 11 • 8600 Silkeborg • Tlf. 8680 2666

NATURBUTIKKEN

Al overskud går til naturbeskyttelse
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Tid til at udskifte den gamle
kikkert du ﬁk i konﬁrmation?
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Naturbutikken | Vesterbrogade 138
1620 KBH V | TLF: 33 28 38 38
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NYHED

FLOT BESTEMMELSESDUG - SVAMPE
Ny, flot bestemmelsesdug i farver til skovens
svampe. Pædagogisk inddelt med flotte og
detaljerede farvetegninger.

vinyl og har målene 110 x 110 cm.

BESTEMMELSESDUG
kr.

Alle priser er ekskl. moms

Dugen er fremstillet i kraftigt, hvidt

394,-

Varenr: 781024

Dette er blot en af vores mange
bestemmelsesduge, og går turen i stedet til
søen, stranden mv. så har vi også en dug til
det! Se mere på www.frederiksen.eu

Frederiksen Scientific A/S . Viaduktvej 35 . DK-6870 Ølgod . Tel. +45 7524 4966 . Fax +45 7524 6282 . info@frederiksen.eu . www.frederiksen.eu

Kvalitetsudstyr til professionelle

Stort og alsidigt udvalg, der tåler at blive brugt

SCANDIDACT
Biologi, natur og teknik

www.scandidact.dk • tlf. 4913 9333
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Har du fået mod på at læse mere om jagt, så er
november nummeret af JÆGER vedlagt bladet.
En gave fra Danmarks Jægerforbund til dig.
ISSN: 1601-8214

