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Kunsten å glede seg 

For bare et tiår tilbake i tid var storviltjakta også høydepunktet i året for jegerne. Ikke på 

grunn av antall dyr på kvota, men på grunn av tradisjoner. De gledet seg til drev, fall, bålkos 

og felles slakting. Med en gang en på jaktlaget hadde felt dyr, samlet jegerne seg for slakting, 

kaffedrikking og bål. I dag feller vi ofte to-tre dyr under hvert drev, og suksess skal måles og 

veies. Kvotene har økt enkelte plasser, og jakt blir jobb. Klokka stilles, og mørket senker seg 

over både ut- og innmark før middagen er inntatt. Men til tross for tidlig mørke og høye 

kvoter må vi ikke glemme å glede oss over den fantastiske opplevelsen. 

 

Kvotene har mangedoblet seg enkelte plasser, og tiden blir knapp. Kvoten er ikke fylt, og 

kanskje trekker dyrene vekk når snøen snart legger seg. En travel hverdag blir fort travlere, 

og sjarmen med jakta synker. Ofte er det spontanturer som gjelder, noe som igjen resulterer 

i at enmannsjakt har blitt mer populært med årene. Dette spiller også en rolle for det sosiale 

og kjekke med jakt, da en ofte tok seg fri før og dro ut som et jaktlag. Helgene blir ofte siste 

løsning for å fylle kvota, og da er det fullt kjør fra tidlig om morgenen til kveld. Setter vi av tid 

til å nyte naturen og la skogsroen falle om oss? Legger vi igjen stresset hjemme, eller tar vi 

det med oss til skogs?  

Elektronikk spiller også en stor rolle i at kosen ved jakta forsvinner sakte men sikkert. 

Telefonen vibrerer, og facebookchatten åpner seg. Snapchat skal oppdateres, og facebook 

skal få en ny post for hver tur. Helst litt pyntet. Av og til kan en undres på om en tar bilder 

for å forevige jaktminnene, eller om det er for å få likes. Ikke bare skal media oppdateres, 

men media er en snarvei til å finne nødvendig info for planlegging av jakta. I stedefor å bruke 

timer til skogs for å planlegge og observere, kan en ringe oppsynsmann og andre lettvinte 

hjelpemidler. Det er naturligvis en stor fordel for mange, men også en forenkling av den 

tradisjonelle jakta.  

En må ikke glemme å glede seg over de små detaljene. Sola som varmer i ryggen, den friske 

luften som trekkes langt ned i lungene dine. Ei heller den vakre naturen vi nordmenn er 

omringet av, uavhengig hvor vi befinner oss. Ikke bare er omgivelsene vakre, men også den 

muligheten vi har til å høste inn fra naturen. Det å kunne servere selvskutt dyr med 

selvplukket tilbehør. En må finne tilbake gleden ved naturen for å finne roen. Legg vekk det 

unødvendige elektroniske, stress ned og nyt skogsroen en finner på jakt. Verdsett det. Det 

kan skape en vellykka dag, til tross for null fall.  
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