Projekt NaturligVis gør klar til søsætning
Bag kulisserne på Danmarks Sportsfiskerforbunds og Jægerforbundets formidlingsprojekt til børn og unge,
NaturligVis, er arbejdet med at klargøre skuden godt i gang. Her får du en status.
Med to nye medarbejdere på projekt NaturligVis er 2017 skudt rigtig godt i gang for Danmarks Sportsfiskerforbunds og Danmarks Jægerforbunds indsats på skoleområdet. Projektet vil gøre det let for skoler at finde
lokale fiskere og jægere, der gerne vil komme på besøg og formidle deres passion for naturen.
Projektet blev offentliggjort i efteråret 2016 efter at Nordea-fonden valgte at støtte projektet med i første
omgang 3,67 millioner kroner. Du kan finde mere information om projektet på http://sportsfiskeren.dk/naturligvis
Straks efter offentliggørelsen gik jagten ind på en projektmedarbejder. Interessen for stillingen var utrolig
stor, og kvaliteten i ansøgerfeltet var over al forventning. Faktisk var kvaliteten så stor, at det viste sig umuligt at vælge bare én kandidat til jobbet. Derfor blev både Henrik og Marianne ansat.
Henrik Qvortrup Thygesen har fået stillingen som projektmedarbejder og skal være primus motor på at få
løbet projektet i gang både nationalt og lokalt. Henrik er 39 år, uddannet lærer og har stor erfaring med
projektarbejde inden for jagt, fiskeri og natur. Han har blandt andet høstet erfaring med at drive frivillige
netværk i Grønland og har været med til at udvikle jagt og fiskeriturismen deroppe.
Marianne Ebbensgaard er 33 år og tilknyttet projektet i en tidsbegrænset stilling som antropolog. Hendes
opgave bliver at gå i dybden med, hvad der inspirerer, motiverer og fastholder de frivillige i projekt NaturligVis. Formålet med den del af projektet er, at vores to forbund får en bedre indsigt i, hvad der driver frivilligheden, og dermed hvordan vi kan gøre det bedre og mere attraktivt at være frivillig hos os. Marianne har
erfaring som projektleder med sig og har derudover arbejdet med børn, natur og undervisning.
Med ansættelserne er hovedfokus på at understøtte kernen i projektet: Indsatsen fra de frivillige. Det er
nemlig de frivilliges personlige og ærlige formidling af jagt og fiskeri på skolerne, der skal medvirke til, at
befolkningen får det bedst mulige grundlag at vurdere jagtens og lystfiskeriets berettigelse på – også i
fremtiden.

Både Marianne og Henrik rykkede ind i Jagtens Hus ved årsskiftet og har taget fat på de første opgaver. Arbejdsgruppen bag projektet, der også består af medarbejdere fra naturvejledningen og kommunikationsafdelingen i Danmarks Jægerforbund samt en medarbejder fra Danmarks Sportsfiskerforbund, har afholdt de
første arbejdsdage, og det næste halve års opgaver er så småt skåret ud. Ligeledes har styregruppen, der
består af Niels Søndergaard, jagtfaglig chef i Danmarks Jægerforbund, og Lars Rasmussen, direktør i Danmarks Sportsfiskerforbund, holdt et stiftende møde.
I løbet af foråret 2017 bliver der oprettet to lokale netværk, hvor vi kan høste erfaring og sikre en god startperiode for de kommende netværk. De vil få uddannet de interesserede lokale jægere og fiskere som de
formidlere, der skal skabe de første kontakter med skolerne. Sideløbende vil projektets netportal blive opbygget. Alt sammen vil gøre projektet endeligt klar til den officielle åbning i forsommeren 2017.
Det er stadig muligt at skrive sig op som interesseret på http://www.jaegerforbundet.dk/natur/bliv-naturligvis/interesseret-i-naturligvis/. Gør du det, vil du få besked, når projekt NaturligVis er klar til at rulle ud i
netop dit lokalområde.
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