
Forgubbing og rekrutterings-
utfordring i jakt?

• Hvem er jeg og hvorfor «kvalifisert» i dag?

• De territorielle eldre jegerne – finnes de?

• «Portalen» inn i natur, høsting og flyt-tilstand

• «Vern om dyra!» Den nakne ape. 

• «Innlevelse» og medfølelse med byttedyra

• Hvordan overvinne «Dørstokk-mila»

Av Tor Punsvik

Innlegg på Viltweb 2021  17. mars 2021



• Alt kan under lupa!
• «Flaggermus-læring»
• «Anti-autoritær»
• Miljøkriger
• Forvalteren
• Ei høy list å passere
• «Flyt-tilstanden»  



Tor hadde stor 
naturinteresse og 
råtass til fisking og 
bærplukking - ingen 
fadder til Dianas 
rike.
Kronglede inntreden 
og jaktskeptiker 
lenge. «Vern om 
dyrene!»
Første rype og elg 
befriende!



De grå jaktgubbene har;
• ønske om å ha status som 
spreke og virile

• økonomien på plass

• særlig tak på villreinjakta

• lavere terskel for utøvelse 

Pensjonister med god tid!!

-





Etikk endrer seg 
over tid. Før 
skuddpremie – nå 
kan det være 
alvorlig miljøkrim

Freding av store rovdyr var en utenkelig tanke 
for 100 år side. Fremdeles er rovdyrjakt noe 
som utløser sterke følelser!



• 82 % av den norske 
befolkningen bor i dag 
i byer og tettsteder

• 750 tusen med 
fremmedkulturell 
bakgrunn 17,5 %



De gode jegerambassadørene?



«Jegerufølsomheten» 
kjennetegnes ved lav 
puls, sterkt fokus, 
målretta ro og 
mangel på 
forstyrrende tanker 
og empati med 
byttedyr.

Bergljot Børressen «Den ensomme 
apen»



«Jakt kan ikke 
forsvares med 
argumenter, men bare i 
gjerning. Det er et av 
mange likhetspunkter 
mellom den og 
kjærligheten.»

Kaj Munk 



Forstyrrende 
tanker og 
stress 
ødelegger 
«flyt-
tilstanden» og 
«tvil kommer 
ut av 
børseløpet»





Jakt er vanskelig å 
«selge» til uinnvidde i 
media



Motiver 
for 
jakt er 
ulike

Jaktkultur 
varierer



Kvinner i Dianas verden?





Foto: Kjell Erik Moseid

Det sosiale felleskapet



Hva er egentlig 
jakt?

3 faser

1. overlisting av viltet

2. avliving av viltet

3. bruk av viltet









Lærlingens 
suksess og 
glede blir 
læremesterens 
«trofè!»

TAKK FOR 
MEG!!
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