
 

 Skov - jagt - skole og gummisko! 
 
 

For det meste klar til naturen 
Fredag den 21 april støvregnede det. Tempe-
raturen var ok, årstiden taget i betragtning. 
Alle ungerne havde vandtæt eller vandafvi-
sende tøj på, og flere havde gummistøvler på, 
men langt de fleste havde gummisko eller an-
den tilsvarende skobeklædning på.  
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Jagtforeningen fortæller gerne om skoven 
Turen hin fredag gik for 5. og 7. klasses ved-
kommende til Kiddal plantage, hvor klasse-
lærerne havde fået Grønbjerg Jagtforening til 
at stille med et par mand, der ville fortælle 
om jagten i skoven, reglerne for jagterne, 
drivjagt, haglgevær og riffel forskellen på de 
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Der blev lyttet til fortællerne Jørgen Bank (tv) og H.C. Birkebæk ved Jagtforeningens skurvogn. Enkel-
te havde fædre der gik på jagt og kunne en del af lektien. 
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to, og hvad man nu skød med hvilket våben, 
jagtparade, brækning af eventuelle skudte dyr 
og respekten for de dyr der måtte lade livet.  
I det hele taget hvordan man opfører sig i en 
skov, enten det er privat skov eller statsskov, 

på hvilke der i øvrigt er nogen forskelle.  
 
Af sted til Jagtforeningens skurvogn 
Mødestedet var gårdspladsen i Klidsbjerg. 
De fleste stilede efter den tørre garage, hvor 

Af de helt øverste og friskeste roer kunne man se at dyrene i skoven havde været på jagt efter en god-
bid, men ellers var bunken nærmest ved at gå i opløsning.  
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alle alligevel ikke kunne være. Da bagtrop-
pen var ankommet, blev der blæst til afgang, 
og så cyklede man videre ind i Kiddal Planta-
ge og videre ned til Jagtforeningens skur-
vogn, hvor der blev fortalt om jagten og de 

regler, som gjaldt for den pågældende jagt. 
Og som førnævnt hvilke dyr man skød efter, 
og hvordan man regulerede bestanden ved at 
skyde nogle og lade andre passere. Sneppe-
jagten blev berørt og proceduren for jægeren, 
der havde skudt sin første sneppe. 
 
Ud og se på spor 
Herefter cyklede man halvvejs tilbage, satte 
cyklerne langs en brændestak og så gik turen 
ud til et vandhul, hvor man fandt spor efter 
rådyr, dådyr og hjorte. Man dvælede lidt ved 
en bunke halvrådne roer og fik en snak om 
fodring af vildtet. 
 
Her hjælper ingen ”varme hænder” 
Videre gik det på marken, og nu begyndte de 
unge mennesker at beklage sig over våde 
strømper og sko. Hertil blev der fra lærerside 
sagt, at både børn og forældre havde fået at 
vide, at der var skovvandring den fredag ef-
termiddag, så man burde have taget sine for-
holdsregler. Men det er måske på den 
”hårde” måde, man lærer at klæde sig på ef-
ter forholdene. 
 
Færdselsregler i skoven 
Videre gik det til den anden af skoven, hvor 
et skilt ved indgangen til skoven forkyndte, 
at man befandt sig i en privat skov og hvor-
dan færdselsreglerne for privat skov er. Ingen 
ild, ingen camping, hunde i snor, 150 m til 
bebyggelser osv. osv. 
 
Slut med græs 
Skal vi gå i mere græs, lød det fra de mest 
våde? Nej, fra nu af skal vi kun gå på grus-
vej, lød det fra de to guider. Dog var der lige 
en afstikker ad mosbegroede stier til et ræve-
kompleks, som blev studeret. Udenfor kom-
plekset lå en del af rævens efterladenskaber i 
form af skeletdele, som også blev studeret. 
 
Hjem til varmen og weekend 
Efter endnu et par tusinde skridt kom cykler-
ne til syne, og efter en takketale til Jagtfor-
eningens guider, kunne turen til Friskolen ta-
ge sin begyndelse med formaning om, at køre 
ordentlig hjem og sørge for, at komme ind i 
klasserne og få ryddet op, inden man kunne 
holde weekend.   (-mb) 

Godt gemt bag en busk forkynder skiltet, at det er 
en privat skov, man står og går i, og små pikto-
grammer nederst på skiltet fortæller om, hvad 
man må og ikke må i en privat skov.  


