Fremtidens jegere
Jakt er ikke bare skyting og høsting av naturen. Det er naturopplevelsen som lokker de fleste
til å begynne. Det å være i ett med naturen, kjenne sola varme på ryggen mens en hører
hunden lose kan få enhvers puls til å stige. En blir rett og slett hekta på den evige spenningen
og uvitenheten gjennom hver dag på jakt. De fleste jegere har nok kommet hjem fra en
jaktdag uten fall, og følt at det var en vellykket og strålende dag i skauen. Og hvis det blir fall
er dagen langt fra over etter det dødelige skuddet er avfyrt. Deretter står nedfrakting av dyr,
slakting og partering for tur. Dette er krevende jobb både for unge og eldre. Krevende, men
spennende! Det er mye jobb både før og etter skuddet. Men enhver jeger, ung som gammel,
kjenner til stoltheten når et velsmakende måltid av selvskutt dyr står på bordet. Dette
tiltrekker folk fra alle aldre til å delta under jakt.
Det er ingen tvil om at nødvendigheten for fremtidige jegere er stor, hvis en skal ha en sunn
forvaltning av viltstammer. Selv om antall jegere øker årlig, er det fortsatt viktig å rekruttere
flere unge innen jakt, fiske og friluftsliv. Dagens unge vokser opp i et kjønnsnøytralt samfunn,
som gjør at unge jenter også finner glede av å høste av naturen. Skytterlag må rekruttere unge
skyttere, og jaktlag må prioritere unge jegere på lik linje med de eldre erfarne. Ikke bare er det
viktig i forhold til forvaltning, men også for videreføring av tradisjoner. Jakt har sterke
tradisjoner, som gjør det vanskelig for unge å komme inn på jaktlaget. Et kjent problem er
«forgubbing» innen etablerte jaktlag. Grunnen til dette er flere, og typiske påstander er at
opplæringstiden for en kommende jeger er for tidskrevende, og at de ikke forholder seg
ansvarlig med våpen og skudd. Det er ikke noe som tilsier at disse påstandene stemmer,
hverken i forhold til tid eller skadeskyting. Den eldre garde har mye å lære bort, samtidig som
de yngre kan komme med friske innspill. Dette kan være løsningen til et nytt og godt
samarbeid innen utøvelse av jakt.
I følge statisk sentralbyrå er det på landsnivå 20 % av mennene og 2 % av kvinnene over 16 år
oppført i jegerregisteret. For noen tiår tilbake i tid var det knapt kvinnelige jegere her i landet.
Det er først nå i de siste 20 årene at kvinner har fått interesse for jakt, og antallet kvinnelige
registrerte jegere har økt med over 50% de siste 8 årene, og antallet menn har økt med 12 %.
Disse prosentene viser stor økning blant kvinnelige jegere, og det er ingenting som motsier at
prosenten kommer til å fortsette økningen. Det kommer flere og flere tilbud for kvinnelige
jegere, både innen jakt- og baneskyting. Som ung kvinnelig jeger vet jeg selv hvor viktig det
er å bli tatt godt i mot i jaktlaget. Jeg har fått lov til å utvikle meg som en dyktig og ansvarlig
jeger ved å bli likestilt med det motsatte kjønn, og fått oppmuntring av den eldre generasjon.
Dette er viktige byggesteiner for at unge, ikke bare kvinner, vil ønske å delta i jakt. Erfaringer
og gode opplevelser gir som regel mersmak, som igjen vil sikre jegernes fremtid.
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