Idé og formål med nyjægerjagterne
At blive jæger og aktiv naturbruger er heldigvis noget, mange drømmer om i
dag. Som moderne mennesker er vi blevet klar over, at vi har brug for
naturen, og vi trives i nært bekendtskab med den.
Det opleves af mange som et berigende forhold, hvilket forstærkes mange
gange når man lærer at begå sig i den. I den henseende er jagt et
enestående objektiv. Du er ikke længere bare en observant i naturen – du er
en del af naturen.
En jæger er en aktiv naturbruger, og skal lære sig meget inden det lykkedes
at nedlægge det efterstræbte vildt. For en nyjæger er det helt afgørende at
komme godt fra start, og få tillært de praktiske færdigheder der skal optages
med hele kroppen. Læring sker sjældent alene, og slet ikke indenfor jagt.
Tavs viden om natur, vildt og jagtkulter skal overleveres nænsomt fra den
bestående jægerskare til den nye generation.
At blive jæger kan ikke optages udelukkende gennem lærebøger, det skal
erfares gennem kroppen og via relationer til andre jægere.
I dag har mange nyjæger ikke samme adgang til jagt som tidligere. De fleste
af os bor i byerne, og naturen er ofte noget længere end et stenkast væk.
Nyjægerjagterne, som arrangeres i samarbejde mellem forsvaret og
Danmarks Jægerforbund, er søsat for at bidrage til uddannelsen af de nye
jægere. Nyjægerjagterne er uddannelsesjagter, som er fokuseret på korrekt
afvikling af jagt og jagtetik. I trygge rammer får nyjægerne en enestående
mulighed for at oplevelser i naturen, og, med kyndig vejledning, at blive
eksponeret for jagtens kultur og fællesskab. Det giver derfor god mening at
benytte statens arealer til at hjælpe nyjægerne godt i gang.
Passionerede jægere ved, at jagt er meget mere end bare et håndværk – det
er personlig udvikling og dannelse. Når du formår at forbinde dig til naturen,
åbenbarer der sig pludselig ting, som før ikke var der. Vildtarter og flora får
navne, og du bliver nu opmærksom på, hvorledes du selv påvirker og indgår
i naturens kredsløb. Som jæger får du stor indsigt i livets grundlag, og du
bliver konfronteret med fundamentale spørgsmål i dig selv.
Nyjægerjagter på forsvarets arealer skal viderebringe oplevelser og passion
for natur og jagt, og inddrage nyjægeren i jagtens spændende verden
gennem et tilrettelagt uddannelsesforløb.
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