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I utredningen diskuteresjaktas rolle i mennesketsevolusjon,og
den innflytelse jakt kan ha hatt på kjønnsroller, sosialstruktur,
og språk. Faktorerog prosesseri ontogenesen som kan være
viktige forløpere for jaktatferd i voksen alder blir behandlet på
bakgrunn av kontinuitets- og diskontinuitets-modeller. Nyere
forskning vedrørende motiver og tilfredshet ved jakt gjennom-
gås og vurderes i forhold til variabler som jegertetthet, forvalt-
ningstiltak, skadeskytingog personlighet. Det argumenteresfor
at "produktet" tilfredshet etter jakta neppe gir god nok forstå-
else av motivasjonellesider ved jakt. I tillegg bør en kartlegge
emosjonelleog fysiologiskeprosesseri løpet av hele jaktproses-
sen, og noen nyere undersøkelserav slike prosesserfra andre
områder innen rekreasjonsforskningenlegges fram. Studier av
holdninger til jakt og dyrelivdiskuteres. Enøkende grad av ne-
gativ innstilling til jakt kan forventes, og det anbefaleså utføre
undersøkelserav utbredelseog utvikling av holdninger til jakt,
og til dyreliv. Til slutt gjennomgås noen sentrale temaer innen
studiet av rekruttering til jakt, og innen jegeropplæringen. Det
er lite kunnskap på dette området, og derfor bør både rekrutte-
ringsprosessenog opplæringen gjøres til gjenstand for forsk-
ning.

Emneord:Jakt,sosialisering,motiver, holdninger, rekruttering.
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Abstract

Bjerke,T. 1993. The hunter. A review of social-scientificrese-
arch. NINAUtredning 44: 1-51.

The role of hunting in human evolution and the influence of
hunting on sexroles, socialstructure and language is discussed.
Factorsand processesin individual development which may be
important precursorsfor adult hunting activities are discussed
on the basesof modelsof continuity and discontinuity. Recent
researchon motivesand satisfactionsof hunting is reviewedand
evaluated in relation to variables like hunter density, manage-
ment decisions,skybustingand hunter personality. It is argued
that the "product" of satisfactionafter the hunt does not give
sufficient insight into central motivational aspectsof hunting.
Studieswhich could add to our knowledge should usemeasures
of emotional and physiologicalprocessesduring the continuous
processof hunting, and examplesfrom other areaswithin recre-
ation researchare given. Researchon attitudes toward hunting
and toward wildlife in general is presented. More negativeatti-
tudes toward hunting can be expected, and it is recommended
to conduct studieson existingattitudes and of the development
of attitudes toward hunting and wildlife. A discussionof topics
of importance to recruitment and education of hunters conclu-
des this review. Very little knowledge exists about recruitment
and about effectsof education, consequentlytheseareasshould
be given more attention in future research on hunting in
Norway.

Key words: Hunting, socialization, motives, attitudes, recruit-
ment.
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Forord

I forvaltningen av dyrelivet bør det være en sentraloppgave ikke
bare å forstå den enkelte dyrearts biologi, men også å oppnå
mer kunnskap om holdninger, atferd og følelser overfor dyreli-
vet hos den art som forvalter, nemlig mennesket. Mange har
innsett at deter vanSkeligereå forvalte mennesketog dets be-
handlingav dyrelivet,enn å forvalte en viltart.

Forholdet mellom mennesket og dyrelivet omfatter en lang
rekke interessante problemstillinger av økonomisk, økologisk,
psykososialog medisinsk betydning, og få av dem har vært vi-
tenskapelig belyst. Den snevre og territorielle atferd hos for-
skerne må ta noe av ansvaret for dette, f.eks. har en innen
samfunnsvitenskapeneensidig vært opptatt av mellom-men-
neskelige forhold, og ignorert de viktige ikke-humane sidene
ved vårt miljø (Wohlwill 1983). Innen naturvitenskapene har
en på den annen side i liten grad vært opptatt av mennesket
som dyreart, selv om moderne etologi og sosiobiologi har gitt
vesentlige bidrag de siste par tiår (Passingham1982). Begge
leire har vært preget av den utbredte tendens i vår kultur til å
betrakte mennesket som satt utenom eller hevet over resten
av skaperverket.

En kunne ønske langt mer kunnskap om mange positive (og
noen negative) sider ved Menneske-dyr forhold, fra barns for-
hold til kjæledyr, syke menneskersmedisinskefordeler av kon-
takt med dyr, turisters affeksjon for å se dyr, byfolks gleder
ved å ha dyr omkring seg, jegeres utbytte ved jakt (alt på den
positive siden), til mer innsikt i skader forvoldt av dyr, frykt for
dyr, smittefare, m.m. (på den negative siden). I den forelig-
gende gjennomgangen av litteratur om jakt og jegere har jeg
vært nødt til å være svært selektiv. Mange tilstøtende pro-
blemstillinger kunne ha utvidet og beriket perspektivet, og gitt
innsikt som kunne vært nyttig også for studiet av jakt og jege-
re. Noen temaer er tatt opp, som effekter av naturopplevelser
generelt, utvikling av naturopplevelserog friluftslivsaktiviteter i
oppveksten, og enkelte sider ved menneske-dyr interaksjoner,
men en sterk begrensning har vært nødvendig av tidsmessige
grunner.

Jegtakker personaletved biblioteket ved NINA/DNi Trondheim
for hjelp til litteratursøk og anskaffelseav litteratur. De ansatte
ved NINAsavdelingfor friluftsliv på Lillehammerhar bidratt med
interessantesynsvinkler,og særligJo Kleivenog ØysteinAas har
samletnyttig informasjonfør jeg tok fatt på oppgaven. Jegtak-
kerogsåVidar Holthe for gode kildehenvisninger.

Lesernevil sikkert merke segat en overveiendedel av forskning-
en påområdet har vært utført i USA. Litteratursøkeneharvist at
det har vært gjort svært få empiriske studier av jegere fra en
samfunnsfaglig synsvinkeli Europa. Samtalermed erfarne vilt-
forskere i Norge bekrefter dette resultatet. Enforespørseltil ca.
20 universitetermed institutter for viltbiologi og jaktvitenskap i
flere europeiske land ga heller ikke særlig ny informasjon. Jeg
har følgelig valgt ikke å gjøre de betydeligenasjonaleforskjeller i
jaktkultur til et diskusjonstema. Jakttradisjonene i land som
f.eks. England,Italia og Tysklander forskjellige, og de kontinen-
tale jakttradisjoner er nok ulike de vi har hatt i Norge. Enhisto-
risk eller antropologisk analyseville ha gitt viktig innsikt i slike
tradisjoner,men jeg har valgt å holde meg til en kunnskapsover-
sikt innen samfunnsfagligog empirisk forskning.

Selvom det er skuffende at mennesketsrolle i aktiviteten jakt
ikke har vært tatt mer alvorlig i europeiskforskning er det likevel
en utfordring i denne situasjonen:her er mye "upløyd mark" og
store utfordringer for norske forskere. Og om enkelte undersø-
kelserskulleha unngått min oppmerksomhet,eller om det skulle
være feil eller uklarheter i utredningen, står forfatteren alenean-
svarligfor det.

Lillehammer,februar 1993

Tore Bjerke
prosjektleder
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1 Innledning

1.1 Omfang og demografiske sider

Ifølgejaktstatistikk for 1991 (NOSC 41 1992) var det 166 300
personersom løstejegeravgiftskort for jaktåret 1991/92. Dette
er omlag sammeantall som i de tre foregående år. Bare2.2%
avjegernevar kvinner.Av den mannlige befolkningen over 16 år
løste10% jegeravgiftskort. I hverav ti-års- aldersgruppenemel-
lom 20 og 60 år var andelen jegere relativt lik, dvs. 10-12%. I
1991/92 var det 10 000 som besto jegerprøven, av disse var
75% under 30 år gamle. Ca. 9% var kvinner.

Jegerregisteret var i 1991/92 på totalt 270 000 personer.
Strykprosentenved jegerprøvenvar 9% i 1991. Av de 166 000
jegere som betalte jegeravgift i 1990/91 var det 82 400 jegere
som drev med småviltjakt med utbytte av en eller flere arter. I
alt ble det felt 1.2 mill. småvilt 11990/91 (deravnær 460 000 ry-
per). Av storvilt ble det felt 32 000 elg, 11 000 hjort og 9000
villrein.

I Norge var det på begynnelsenav 1980-tallet 48.2 jegere pr.
1000 innbyggere. Bare Finland hadde en høyere jeger-rate
(58.2 pr. 1000 innbyggere). Antall jegere pr. kvadratkilometer
var imidlertid høyesti Italia, hvor det var nesten5 jegere pr. kva-
dratkilometer. Deretter fulgte Danmarkog Frankrikemed hen-
holdsvis4 og 3.4 jegere pr. kvadratkilometer, mensdet i Norge
barevar 0.6 jegere pr. kvadratkilometer(Myrberget 1990).

I noen få norske undersøkelserhar en kartlagt enkelte sosio-de-
mografiskevariabler, men utvalgene har ikke vært såpassrepre-
sentativeat en kan betrakte resultatenesom gjeldende for nor-
skejegere generelt. Vi nevner likevelat Reitanm.fl. (1982) fant
at i et utvalg på over 1100 jegere fra 10 kommuner spredt over
hele landet bodde 44% i spredtbygdestrøk, mens28% bodde i
byer og større tettsteder. Jegerebosatt i byer (betalt "52-kro-
ners kort") var underrepresentert i utvalget. Siden 57% av be-
folkningen i Norge bodde i byer og større tettsteder på samme
tid som undersøkelsenble gjort (Reitanm.fl. 1982) serdet like-
vel ut til at det var overvektav jegere bosatt i spredtbygdestrøk.
Av noe over 1000 jegere som svarte på spørsmålom sivilstand
var 71% gifte og 29% ugifte. Oppgitt yrke var arbeider (27%),
og jordbruk/skogbruk/fiske (19%). Dernestfulgte "annet", selv-
stendig,og laverefunksjonær. Noe uklarhet om yrkeskategorier
gjør resultateneusikre, men som ventet så det ut til at primær-
næringene var noe overrepresentert i utvalget. Reitan m.fl.
(1982) sendte også ut et kortere skjema som ble besvart av
8952 jegere. Gjennomsnittsalderenfor dissevar ca. 40 år.

Brattested& Rønningen(1988) sendtespørreskjematil 1079 je-
gere i Trondheim, men mottok svar fra bare 40%. Det dreide
seg hovedsakeligom småviltjegere. Inntektsfordelingeni denne
gruppen av "byjegere" synteså være omlag som normal for be-
folkningen. Nær 75% av jegerne var gift eller samboende,og
to tredeler hadde barn.

Pedersenm.fl. (1991) foretok en undersøkelseav jaktvaner og
jaktønsker blant jegere i Osloog Akershus.Ti prosentav jegerne
i hvert fylke fikk tilsendt spørreskjema (1828 personer fra
Akershus og 1064 fra Oslo), og 73% besvarte skjemaet.
Spørsmåleneangikk jakta i 1989. Ingen aldersgruppe kunne
sieså dominere innen utvalgene i Akershuseller Oslo, men an-
delen jegere under 20 og over 60 år var noe under andelen for
befolkningen generelt. I Akershus var tre prosent av utvalget
kvinner, i Oslo var fem prosent kvinner. Dette tilsvarer kvinne-
andelen i jegerregisteret. I begge fylker var det langt færre av
de registrerte kvinnene enn mennene som jaktet i 1989. I
Akershusjaktet 28% av kvinnene og 78% av mennene i 1989,
mens tallene for Oslo var hhv. 47% og 70%. Andelen jegere
som var gift eller hadde samboervar 82% i Akershusog 77% i
Oslo. Sammenholdtmed befolkningstallet var det landkommu-
nene Aurskog-Høland, Hurdal, Nannestad og Nes som hadde
flest jegere i Akershus. Siden 77% av registrerte jegere i
Akershus jaktet årlig så det ut til at ca. 14 100 personer fra
Akershusjakter årlig. Noeover halvpartenav dissejaktet utenfor
fylket. Omtrent to tredjedeler av jegerne somjaktet 11989 be-
nyttet hund til jakt. I Oslojaktet 69% av registrertejegere, noe
som betyr at ca. 7000 personer fra Oslo drar på jakt hvert år.
Men bare 500 av dissejaktet i Oslo. Av Oslo-jegernebenyttet
56% hund i jakta

I Sverigeutførte Norling m.fl. (1982) en spørreskjemaundersø-
kelse der 73% (2104 personer)av de tilskrevnesvarte. Beboere
på landsbygdavar overrepresentert;angåendeinntekt var utval-
get relativt vanlig for den svenskebefolkningen. Utdannelses-
nivået var noe lavere enn for befolkningen generelt. Alders-
messigvar gruppen 40-59 noe overrepresentert.

Schole(1973) oppsummerte flere sider ved jeger-undersøkelser
som til da var utført i USA. Amerikanskejegere var relativt jevnt
fordelt aldersmessig,men med en liten overvekt av middelal-
drende, og en avtakende tendens med økende alder. Dette
mønstret forklares ved at blant eldre kdn sykdom ofte hindre
folk i å jakte, ved at de yngste har nok med utdannelseog mili-
tærtjeneste, og ved at middelaldrende(30-50 år) er de som har
best økonomi og mest tid til å jakte. Utdanningsnivåetvar "mo-
derat", og inntektsnivået var gjennomsnittlig eller litt over. Når
en splittet opp gruppen "jegere" i mindre grupper såen imidler-
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tid sammenhengermed utdanning, idet antall dager brukt til
jakt og antall dyr felt økte med økende utdannelse. I mer om-
fattende studierav friluftslivsutøverei USAhar det vist segat ak-
tivitetene øker med økende inntekt i husholdningen. Forjegere
syntesdenne sammenhengenikke å være så klar, men det så ut
til å væreforholdsvisfærre jegere med høyeog med laveinntekt-
er. Enforklaring kan være at de med lavest inntekt ikke har råd
til å jakte, og at de med høy inntekt fatter interessefor andre fri-
luftslivsinteresserogså. Til sist viste Scholes(1973) oppsumme-
ring av andelenjegere avtok med økende urbanisering.

Nyereoversikterover sosiodemografiskesærtrekkved amerikan-
skejegere tyder på at gjennomsnittsalderenkanskjehar gått noe
ned, idet andelenjegere i aldersgruppen 18-34 nå er høyereenn
andelen i gruppen 35-44 år. Studierav utvalg tyder på at jegere
i USAtjener mer enn gjennomsnittet, og at de har høyere ut-
dannelseenn gjennomsnittet (Heberlein 1987). Det er i tillegg
utført endel undersøkelserav sosiodemografiskekarakteristiskai
spesiellegrupper av amerikanske jegere, men disse har liten
overføringverditil norskeforhold.

1.2 Økonomiske sider ved jakt i Norge

Den potensielle omsetningsverdienfor kjøtt og pels fra jakt i
Norge ble i 1981 beregnet til ca. 160 mill.kr. (Anon. 1982). For
grunneiernemente en at jaktrettens økonomiskeverdi beløpseg
til ca. 240 mill. kr. Skutt vilt var i 1985 anslått til seksmillioner
kilo kjøtt. Sidenvi i gjennomsnitt spiserca. 50 kg kjøtt pr. år,
kan en siat viltkjøtt dekkerårsforbruket til 120 000 nordmenn.

I 1986 ble ett tusen elgjegere fra hvert av fylkene Hedmarkog
Østfold spurt om de økonomiske sider ved jakta (Sæther m.fl.
1992). I gjennomsnitt hadde de benyttet 16 dager til jakt det
året, hvorav 10 dager var til elgjakt. Hverjeger felte 0.7 elg (76
kilo kjøtt). Det var 43% av jegerne som felte elg det året, men
86% haddefelt minst en elg i løpet av de årenede haddejaktet.
Jegernei Hedmarkbrukte fem dager mer til elgjakt enn jegerne i
Østfold, og de fikk et individuelt utbytte på 90 kg (mot 60 kg i
Østfold). Jegerneskostnader til elgjakta ble anslått til ca. 1800
kr. pr. sesong(det mesteav dette blir inntekter for jaktretteier-
ne). Jegerneble spurt om sin brutto maksimalebetalingsvillig-
het for å fortsette å jakte som nå. Ved å trekke dagenskostnad-
er fra dette svaretframkommer hva en kaller netto rekreasjons-
verdi (konsumentoverskuddetmålt som ekvivalent variasjon). I
gjennomsnitt hadde jegerne en brutto betalingsvillighet på ca.
3200 kr. Trekkeskostnadenefra kommer en fram til konsumen-
toverskuddet (12-1400 kr.). "Av bruttoverdien på 3200 kan mel-
lom 2200 og 3000 kr. i følge jegernesegen verdsetting tilskrives

kjøttutbyttet, mens resten (600-1000 kr.) må være betinget av
rekreasjonsopplevelsen"(Sætherm.fl. 1992, s.98).

Dersomen bruker den verdienjegerne i Hedmarkog Østfold an-
gir for elgjakt (34 kr pr. kg.) i hele landet, kommer en fram til
115 mill. kr. (for 25 000 elg). Dette er lavereverdier enn hvaen
har operert med tidligere (f.eks. Sødal 1985), men da har en
regnet ut fra full verdi av kjøttet - ferdig slaktet og levert. Men
gjør en beregninger ut fra jegernes betalingvillighet blir verdien
lavere.

Mattson (1989) utførte en tilsvarendeundersøkelsei Sverige,og
kom fram til omtrent samme betalingsvillighet som en gjorde i
Norge. Men utgiftene og kjøttverdien ble lavere i Sverige,og
"rekreasjonsverdien"ble da høyere.

Det gir også en viss innsikt i den økonomiske betydningen av
jakt å se på hvor mye penger jegerne bruker til andre siderved
jakt enn bare til jaktkort og terrengleie. I 1991 betalte 167 000
jegerejegeravgift i Norge. De brukte i gjennomsnitt 1500 kr. på
utstyr, og det hevdes (Kirkemo, 1992) at med jaktleie, reise,
overnatting og førstehåndsverdiav viltet omsetter norskejegere
årlig for ca. en milliard kroner.

1.3 Videre studier i jaktstatistikken

Vi kan regne med at sammensetningenav gruppen "norske je-
gere" vil komme til å forandre seg endel de neste ti-åra, og
noen tendenserkunne en finne ved å analyseredet eksisterende
jegerregisteret. I dag kan dette analyseresm.h.p. variabler som
kjønn, alder og bosted. I tillegg kan en se når en personbetaler
avgift for første gang, en kan kartlegge perioder uten betaling
av avgift ("jaktpause"), og når en jeger slutter med jakt. Disse
opplysningenekan sammenholdesmed de nevnte demografiske
variablene,og gi ny informasjon om jaktaktiviteten over relativt
lang tid. Dersomen år om annet kunne be om noen flere opp-
lysninger fra de som løserjegerkort, f.eks. om utdanning, yrke
eller sivilstand,ville en kunne belyseflere ukjente siderved grup-
pen "norske jegere". Spesielt ut fra teorier om rekruttering
(kap. 7) og sosialiseringtil kjønnsroller (kap.3) ville det ha vært
spesielt interessantå finne ut mer om hva som karakteriserer
kvinneligejegere. Også informasjon om de som avleggerjeger-
prøvenhaddevært nyttig i denne sammenhengen.
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2 Betydningenav jakt i men-
nesketsevolusjon

2.1 Hvorfor jakter mannen?

Mennesketstidligste forfedre var sannsynligvisindividualister:de
spiste hver for seg, og de delte sjelden mat. Overgangen til
samlingom et hjemsted hvor flere individer samlet segfor å for-
tære innsamlet mat betydde en dyptgående endring av livsfor-
men. Noen forskere har lanserten "jakthypotese" som forklar-
ing på denne overgangen. Antropologen SherwoodWashburn
hevdet på 50-tallet at det tidlige mennesketførst begynte å jak-
te på vilt og spise byttet alene (tidligere var hominidene trolig
vegetarianere). Deretter ble det vanlig å dele byttet, noe som
kunne henge sammen med store endringer for det sosiale liv.
Det ble hevdetat "vi skylderfortidens jegere all vår biologi, psy-
kologi og vaner som skiller oss fra apene" (Washburn &
Lancaster1968).

Antropologen Sally Slocum (Leakey 1981) argumenterte mot
denne hypotesen,.bl.a. fordi den nesten utelukkende tok opp
hannen og hans "aggresjon". Istedet rettet hun oppmerksom-
heten mot det å finne og å samle mat, og hun viser.til at i da-
gensjeger- og samler-samfunner plantekostenden viktigste de-
len av kostholdet, og til at det er kvinnene som samler den.
Matdelingen kan ha begynt mellom mor og barn, og mannsrol-
len kan ha vært mer perifer. Jakt ga kanskjeet usikkert utbytte,
og det var tidkrevende. Den kunne likevel tolereres, fordi men-
nenevår sikret ernæring fra det kvinnenesamlet inn.

Men jakthypotesen og samlerhypotesener ikke nødvendigvis
motsetninger. I"et jeger- og samler-samfunnhvor det skaffes
næringsrikmat (nøtter eller byttedyr) får dette store konsekven-
ser for psykologiog for sosialt liv, sammenlignetmed i et plan-
teeter-samfunn hvor individet må bruke nestenall tid til å samle
mat. (Menselefanten bruker 75% av dagen til eting, bruker lø-
ven 15%). Tiden kan heller brukes til sosialeaktiviteter. Jakt og
samlinger et viktig trekk ved hele vår evolusjon,fra Homo erec-
tus til Homo sapiens,og når tusener av generasjonerfør oss har
levd på denne måten ville det være rimelig om vi i noen grad
fremdeleser tilpassetdenne livsformen. Førstfor 10 - 20 000 år
sidenble fedrift eller jordbruk vanlig. Av denne grunn har biolo-
ger, psykologerog antropologer i de sistepar ti-år lagt betydelig
vekt på å studerede få gjenværendejeger- og samler-kulturene,
for å danne seg et bilde av hvordan storparten av menneskets
forhistorie kan ha artet seg. RichardLeakey(1981) oppsumme-
rer dissekulturenes liv slik: "Hjemme-basener deresviktigste so-

sialeog økonomiske senter. Der bor det trolig omkring seksfa-
milier. Den viktigste sosialekonsekvensav at matforsyningene
sikresved jakt på kjøtt og samling av planteføde er arbeidsde-
lingen mellom kjønnene. Mennene utfører det mesteav jakten,
og kvinnenedet mesteav samlingen. Jaktenpå kjøtt er forbau-
sendeulønnsom,og dersom ikke mengdenav planteføde hadde
vært årstidsbestemtville den nok utgjort det mesteav kosthold-
et". Leakeyunderstrekerellersat jeger- og samler-systemetgir
en sterkvilje til samarbeid,og at det resultereri myefritid.

Mange har ment at jakt på store dyr oppsto fordi det resultertei
mye mat for jegeren og familien. Washburn & Lancaster(1968)
lansererogså teorien om at siden store dyr (f.eks.elefanter) kan
vokse raskt i antall og ødelegge vegetasjonen,må det ha vært
fordelaktig med en vissjakt på dem. Ettersomforekomsten av
store dyr ble redusert, lønte det seg bedre å jakte også på små-
vilt, og å høste planter; evt. dyrke dem. Denne forklaringsmå-
ten, hvor utbyttet i kilo eller kalorier er det viktigste, har stått
sentralt fordi den synesselv-innlysende. Men flere analyserav
jeger- og samler-kulturer tyder på at vekten på det en høster i
alle fall ikke er hele forklaringen.

Hawkes m.fl. (1991) analyserte jaktatferd og utbytte blant
Hadza-folket i Tanzania. Noe forskjellig fra andre grupper som
lever i lave høyder jakter Hadza-menn omtrent bare storvilt.
Dette er en svært risikofylt strategi, fordi sjansenefor å drepe et
dyr er svært små (sjansenefor å mislykkespå en enkelt dag er
97%). Men kjøttmengden ved en felling er stor, så i gjennom-
snitt gir storviltjakt mer kjøtt pr. dag enn hva småviltjakt ville
gjøre. Problemeter bareat det er risikofylt - særligfor barna- å
skullevære uten kjøtt i mange dager. Dennerisikoen reduseres
betraktelig ved at jegerne deler byttet. Dette er svært utbredt
blant jegere og samlere,og kan ha spilt en stor rolle i mennes-
kets evolusjon. Deling av et stort bytte løser flere problemer:
sjansenefor å være uten kjøtt noen dager blir kraftig redusert,
en unngår problemet med å lagre mat i et varmt klima, og en
slipper å investerei forsvar av byttet. Likevelville jegerne blant
Hadza-folkethatt flere kjøtt-dager til sine barn dersomde hadde
jaktet småvilt,som er lettere å felle. Kan det være andre faktor-
er enn ernæring som påvirker jaktstrategien? I utgangspunktet
bør vi da huske at i andre grupper jeger og samlerejaktes det
mye mer på mindre vilt. Kritiskefaktorer kan sannsynligvisvarie-
re fra gruppe til gruppe.

Vi kan komme nærmere andre viktige forklaringer på hvorfor
menn jakter ved å se nærmere på hvordan jegere deler fang-
sten. Enskulle som nevnt tro at rent genetisk burde det være i
jegerensegeninteresseå gi all fangst til kvinne og barn, og kan-
skje til andre slektninger som jegeren har felles.gener med.
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Detteville økejegerensredproduktive suksess,dvs,antall avkom
med hanseget genetiskemateriale. Mer nøyaktige målingervi-
ser imidlertid at byttet ofte delesogså med ubeslektedei grup-
pen. I tillegg kommer at jegeren kunne ha samlet inn mye mer
energirik kost om han istedet for å jakte på byttedyr haddevalgt
kvinnenesstrategi, nemlig å samleannen mat. Det er f.eks. vist
i studier av Ache-folket i Paraguay (Hawkes 1991), hvor utbyt-
tet hadde blitt myehøyereom menn hadde samletpalmestivelse
i stedet for å gå på jakt.

Undersøkelseneblant Ache-folketviste at 75% av den maten en
familiespiserer skaffetav folk utenfor kjernefamilien.Men alleka-
tegorier mat delesikke i sammegrad; det som delesmest er de
store "matpakkene" (byttedyr eller store honningfangster)som
bringestil gruppenganskesjelden. Mindre forsyningersomfinnes
merregelmessig,somgrønnsakerog insekter,blir spisti familien.

Den genetiske egoisrne som en skulle vente ut fra hypotesen
om slektskaps-seleksjoni moderne evolusjonsbiologi viste seg
altså ikke for store fangster. Det er mulig at Trivers(1971) teori
om evolusjonav gjensidig altruisme er en bedre forklaring: det
lønner seg å dele med en annen, hvis denne deler sin fangst
med meg seinere.Men Hawkes(1990) hevderat delingen blant
Ache-folket ikke passermed et slikt gjensidighetsprinsipp. De
beste jegerne deler med alle, og de bruker mye tid på jakten.
Det hevdesogsåat de bestejegerne har høyestreproduktiv'suk-
sess,kan dette hengesammenmed deresjakt-strategi?

Det er naturlig å tenke på hvordan kvinnenevurderer menn og
deresegenskaper. Kvinneneer forhindret fra å jakte selv,p.g.a.
graviditetsperioder,amming og barnepass. Men de samleren-
del mat, faktisk mer enn hva menn gjør i perioder hvor de ligger
i ro på en plass. Videreer de to kjønn ulike også når det gjelder
reproduktiv strategi. Enmann kan øke sin reproduktive strategi
ved å parre seg med flere kvinner, men en kvinne har ikke den
sammemulighet, sidensvangerskapog amming gir lange perio-
der hvoret nytt svangerskapikke kan påbegynnes.Hun kan hel-
ler ikke drive risikofylt jakt som krever lange turer. Mannen er
følgelig ikke så bundet til å samleenergi i nærheten av boplas-
sen; han kan i større grad ta risker, farte lengre omkring, og
kanskjeimponere med mat til en stor fest ved hjemkomst.

Vi tenker oss to strategier for menn: den ene består i å samle
mat daglig, bare til familiens forbruk, den andre er å jakte etter
store byttedyr som sjeldenlar seg fange. Menn som praktiserer
den første strategi er til nytte for familien og seg selv,men ikke
for andre i gruppen. Menn som leveretter den andre strategien
kan være populærefor alle i gruppen, fordi de av og til kommer
hjem med svært mye mat som alle deler. De kan•ikke betraktes


som pålitelige karer som en kan støtte seg til i dagliglivet, for
plutselig blir de borte noen dager, og de kan komme hjem uten
utbytte. Men kvinner kan ha fordeler av et visst seksueltsam-
kvem medjegeren, fordi barna får mer mat, og fordi jegeren kan
være far til ett og annet barn. Andre menn kan tolerere denne
atferden p.g.a. kjøtt-tilskuddet. Hawkes (1990) mener derfor at
en kvinne burde foretrekke giftermål med en mer stabil ikke-je-
ger, og såledesvære sikret et minimum av daglig kost samt be-
skyttelseog hjelp til barnepass,men i tillegg ha gode forhold til
jegere som kommer tilbake med større bytter. Den stabileekte-
mannens interessei denne ordningen ville avhengeav i hvilken
grad den øker overlevelseog reproduskjonsmuligheterfor de
barn han kunne være rimelig sikker på å være far til. Dette re-
sonnementetstår noe i kontrast til den opptatthet som sosiobio-
logene har vist overfor mannenspromiskuitet, men passerbedre
med antropologen SaraHrdys(1981) teori om at blant aper er
det lønnsomtogsåfor hunneneå være promiskuøse,fordi de da
får hannene til å anta at de kan være far til hunnens avkom.
Ungeneoppnår derved bedre beskyttelseav andre i flokken, og
overlevelsesmuligheteneøker. Resonnementetpasserogsåmed
observasjoneneav at allianser mellom menn er utbredt både
blant aper og blant mennesker.Menn uten alliansepartnerekan
stå svakt i konkurransenom ressurser,f.eks. kvinner,mensmenn
med sterkealliansepartnerelettere oppnår hva de vil. Og å kom-
me med store, næringsrikefangster som deles med andre kan
lett gjøreen populærogsåblant andre hanner.

Omfanget av og betydningenav jakt variererselvsagtnoe fra ett
jakt-samfunn til et annet, og det er ikke full enighet blant for-
skerne om forklaringene på hvorfor nesten bare menn jakter.
Leakey & Lewin (1978) og Konner (1982) hevder at deling av
jaktbytte skjeretter slektskap,men de bekrefter at flinke jegere
har flest koner, og høyestreproduktiv suksess.

Jaktatferd er altså ikke nødvendigvisutviklet bare for at jegeren
skal fø seg selv og familien. Andre sosialeog seksuellekonse-
kvenserav jakt kan i stor'grad ha bidratt til dens evolusjon,og
dette kan ha hatt betydeligekonsekvenserogsåfor psykologiske
prosesser. Dersomdet har gitt reproduktiv gevinstå værejeger
kan det ha bidratt også til tendenser som generell risikofylt at-
ferd, eller tidlige innslag av rudimentær jakt-atferd blant barn,
slikvi serdet i vilter lek hos gutter (kap. 3).

2.2 Jaktog aggresjon

Flereforfattere har forsøkt å forklare mennesketsaggressiveat-




ferd ved å vise til artens lange forhistorie som jegere. Av og til

har det vært brukt bilder av mennesketsom en blodtørstigjeger,

9



nina utredning 044

som et rovdyr som ser både dyr og medmenneskersom bytte-
dyr. Freud(1940) hevdetat mennesketer født med et "dødsin-
stinkt", og at det ønskerå skadebådesegselvog andre. Lorenz
(1968)var enig med Freudi at aggressivatferd oppstår bl.a. et-
ter oppsamling av en indre energi som er øremerket for aggre-
sjon, men han fant det svært ubiologiskå hevdeat et individ øn-
skerå skadesegselv.Han såpå aggresjonsom noe nyttig for in-
dividet, som et middel til å sikre territorium og gunstig plassin-
nen det sosialehierarkiet. Lorenz skilte klart mellom aggresjon
mellom individer innen sammeart (intra-spesifikkaggresjon),og
aggresjon overfor en annen art. Det er aggresjon innen arten
hanvar mestopptatt av å forklare. Sidenden instinktiveaggres-
siveenergi ifølge Lorenzsamlersegopp automatisk i nervesyste-
met, vil det være naivt å tro at vi skulle kunne unngå den iøyen-
fallendeaggresjonmellom mennesker,men han mente at enkel-
te fredelige aktiviteter kan "bruke av den aggressiveenergi", og
såreduseremer alvorlig aggresjon. Jakt kunnevære en slikakti-
vitet, sport og konkurranser en annen. Raymond Dart (1957)
(somgjorde det første Australopthecin-funnet) ble overveldetav
hvahan mente var tegn på de første menneskelignendeorganis-
mers rovdyrtendenserog kannibalisme,og etter samtaler med
Dart forfattet Robert Ardrey (1967) bl.a. boka "The Territorial
Imperative". Her utbroderte han i sterke vendinger hvorfor
mennesketetter hans mening er et blodtørstig rovdyr, hvis na-
turlige instinkt det er å drepe med våpen. Det betydelige inn-
slagav kjøtt i før-mennesketsdiett skulletale for å vi er de skap-
te jegere, og at aggresjon overfor andre menneskerer noe av
det sammesom å drepe andre dyr.

Sidenaggresjon innen arten ikke er tema for denne utredning-
en, nøyervi ossmed å slå fast at det selvsagter store forskjeller
påå jakte på byttedyr for å skaffe føde, og å væreaggressivmot
andre mennesker. Enjeger er ikke spesieltsint når elgen skytes,
og løven som angriper en antilope er påvirket av andre motiver
enn en løve som truer en rival. "Aggresjon innen arten og pre-
dasjon er som oftest utløst av forskjellige ytre .situasjoner,av-
henger av forskjellige indre, kroppslige tilstander, består av for-
skjellige handlinger, og er sannsynligvisbasert på forskjellige
mekanismer i nervesystemet" (Bjerke 1984). Det er viktig å
være oppmerksom på disse forskjellene både innen motiva-
sjonspsykologiskforskning, og blant folk flest. I debatten om
jaktens etikk brukesofte begreper som "aggresjon" nokså ukri-
tisk. Samtidiger det riktig å hevdeat forholdet mellom jaktinte-
resserog aggressivpersonlighet ikke har vært gjort til gjenstand
for vitenskapelig granskning. Forholdet mellom personlighetog
jakt er diskutert i 4.8.

2.3 Jakt og menneskets sosiale struk-
tur

At jakt og innsamling av mat var måtene mat ble skaffet tilveie
på kan ha hatt mange andre konsekvenserfor mennesketssosi-
ale liv enn hva hypoteseneom kjønnsroller(ovenfor) innebærer.
Rentkroppslig kan jakt på større byttedyr ha ført til fordeler ved
oppreist gange på to bein, slik at sikten utover i landskapetble
bedre, og slik at en også lettere kunne signaliseretil hverandre.
Det kan videre ha vært forde!aktig med en viss mobilitet, for
derved å kunne flytte seg til bedre jaktmarker. Forflytninger
kunne i sin tur gjøre det naturlig med en visssosialfleksibilitet,
f.eks. ved at familier kunne skifte gruppetilknytning hvis de ville
det. Vi kan ta en titt på en av de beststudertejeger- og samler-
gruppene, !Kung Sanfolket i Kalahari. Arbeidsdelingenmellom
kjønnene er at menn jakter, mens kvinner samler nøtter, røtter
og grønnsaker, der h'vor de er best ved den aktuelle årstida.
Voksnearbeider gjennomsnittlig 12-19 timer hver uke, fra de er
ca. 15 til de er 60 år gamle. Andre grupper må arbeidenoe mer,
f.eks. G/wi San i det sentrale Kalahari,som må arbeide 33 timer
pr. uke fordi de må grave myefor å finne vann. Andre gruppers
arbeidsinnsatsligger oftest imellom disseto eksemplene. Denne
livsstilen,som antrolpologen Marshall Sahlinskalte "det opprin-
nelige overflodssamfunn", ga opplagt mye tid til sosialtsamvær
og fritid. Familienebor gjerne i en ring, rundt et tun, hvor bytte-
dyr deles og fortæres, og hvor det danses og snakkes.
Gruppestørrelsensynesgodt tilpassetjakt-tilværelsen. Et områ-
de på ca. 40 kv.km. gir mat til ca. 25 mennesker,og dette er
ofte gruppestørrelsenen finner blant jegere og samlere(Leakey
& Lewin 1978). De tidlige Homo-gruppenevar kanskjeikke like
effektive som dagens !Kung-jegere, men det er rimelig å tenke
segat de også hadde mye fritid. Og hva gjør en når en har mye
fritid?

Det er hevdet at da Peking-menneskethadde temmet ilden, og
flere ble sittende rundt det varme bålet, ansikt mot ansikt, visste
ingen hva de skulle foreta seg. Jnntil en utbrøt: "La oss snak-
ke! " Kommunikasjonkan ha vært nødvendig - ikke bare rundt
bålet - men for samspillet'mellom mor og barn, for jakten, og
for tillaging av redskap. Non-verbal kommunikasjon (gesterog
andre kroppsbevegelser)kan ha vært nyttige under jakt, siden
flere deltok, og kombinert med lyder kan dette ha vært jegerens
første forsøk på å meddele seg til andre om dyrs bevegelser,el-
ler om egne intensjonerom handling.

Chomsky(1972)er kjent for å ha pekt på det felles i menneskets

språk, uavhengig av flere etniske forskjeller. I alle språk er det

en "dyp-struktur" for begrepsdannelseog grammatikk, og dette
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har oftest vært sett på som noe genuint menneskelig. Seinere
har det vist segat språkevnenenok er langt bedre hosaper enn
hva en trodde tidligere, derfor kan viktige forutsetninger for
mennesketsspråk ha utviklet seglenge før jakt- og samler-kultu-
ren utviklet seg hos Homo. Men noe maken-til vårt språk har
ingen andre arter. Mange forskjellige faktorer har sikkert bidratt
til at vårt språk ble til, la oss her kun nevnede som kan ha vært
forbundet medjakttendensene.

Å kunne meddele seg til jaktkamerater om steder, om bestem-
te byttedyrarter, og om hvordan en bør utføre jakten, kan ha
vært slike nyttige funksjoner ved språket: individer som hadde
noe av denne evnen kunne greie seg bedre enn andre, repro-
dusere seg mer enn andre, og dermed føre gener for denne
egenskapenvidere. Det kunne sikkert ogsåvære en fordel å få
orden på alle inntrykk i naturen ved å ha et godt utviklet ver-
balt begrepsapparat, f.eks. samle arter eller vekster i kategori-
en "spiselig" eller "farlig", "rask" eller "lett å ta". Videre kan
det ha vært fordelaktig for god jakt å kunne fortelle historier
om tidligere jaktturer, meddele sine erfaringer til andre, føre
tradisjoner videre. Gruppens medlemmer var ikke bare sam-
men for gøy, de var økonomisk avhengige av hverandre. Dette
knyttet nok medlemmene sammen sosialt og emosjonelt, og
fangsten kunne nok bli bedre jo bedre en kunne gi råd, plan-
legge og koordinere. Tett samhold og avhengighet kan også
ha vært medvirkende til utvikling av lojalitet til gruppen, og til
lokale språkeller dialekter.

Språketsopprinnelse ligger sannsynligvislangt tilbake i tid. Det
er funnet tegn på at avtrykk fra et av språkområdenei hjernen
(Brocasområde) i et kranium tilhørende Homo habilis, som lev-
de for noe over to millioner år siden. Vi vet ikke om dette betyr
at de talte sammenom jakta på den tida, men viktige forutset-
ninger kan ha vært tilstede. Tidlige språkevnerkan ha utviklet
seg raskt gjennom et jeger- og samler-livhvor samarbeid,kom-
muniksjonog opplæring var viktig.

Jakt kan også ha betydd mye for mennesketsevner til å tilvirke
redskap. I begynnelsenkan redskapstyperha blitt benyttet for å
samlevegetabilsk kost, eller for å grave etter insekter, slik som
sjimpansenebruker strå for å samle termitter. Stokker til gra-
ving kan spissesog bli til spyd, og bæreutstyr for frukt kan for-
sterkesog bli brukt til å bære større kjøttstykker. De første ek-
semplerpå steinredskaperer over to millioner år gamle, men det
var ikke før for ca. 100 000 år sidenat redskapstilvirkningvirke-
lig skjøt fart.

Jaktlivetkan også ha stimulert behovet for rasktå kunne tilegne

seg kunnskap om landskapetsfysiske utforming. En jeger må

kunne orientere seg,kjenneseg igjen, og ha god stedsans.Et re-
lativt detaljert mentalt kart over jaktområdet er nyttig. Dette er
selvsagtingen unik menneskeligegenskap, mange dyrearterer
spesialisteri orientering. I forhold til aper ble det nok likevelstilt
store krav til mennesketsmentale landskapskart,fordi jeger- og
samler-kulturerhar myestørreområder for matsøk. At det gan-
ske sikkert alltid har vært menn som har stått for jakta har vært
trukket inn for å forklare at en i mange psykologiskeundersøkel-
serhar funnet en kjønnsforskjelli såkaltespatialeevner (evnertil
å se forhold i rommet). Det er gutter eller menn som somoftest
prestererbest på slikeoppgaver. Kjønnsforskjelleneer ikke sto-
re. De er avhengigeav den konkrete oppgaven som gis, og for
noen oppgaverser det ut til at de blir mindre ettersomjenter får
mer trening i å utføre oppgavene. Men for noen oppgaver ser
de ut til å være ganske robuste. Menns overlegenhetpå endel
spatialeoppgaver har av noen vært forklart ut fra at dette kjønn
er best tilpasset en jegertilværelse,og det mannlige kjønnshor-
mon testosteron og dets innvirkning på hjernen kan væreen ak-
tuell virksom mekanismei ontogenesen (Halpern1986).

2.4 Jaktas historikk

Motiver for å drive jakt har endret seg gjennom tidene. Persson
(1977) skiller mellom fire ulike former for jakt: a) behovsjakt,
hvor formålet er å skaffe mat, b) beskyttelsesjakt,dvs,jakt for å
beskytteliv og eiendom, c) profittjakt, hvor formålet er å tjene til
livets opphold, og d) rekreasjonsjakt,hvor hensikten er å søke
avkobling og rekreasjon. Inntil utviklingen av jordbrukssamfun-
net for 15- 10 000 år sidenvar innsamlingav og jakt på mat ve-
sentlig, og kanskje 100% av jakten kunne betraktes som
behovsjakt. Idag er andelen rekreasjonsjaktsannsynligvisstørst,
selvom rekreasjonnok var en betydelig del av motivasjonentid-
ligereogså. Dette er uttrykt klart alleredei det gamle testamen-
te, og i gamleegyptiskeog romerskeskrifter.

Schwenk (1991) legger også vekt på at jakt skiftet karakter da
jordbruk ble vanlig, og hun viser til at andelen knokler fra ville
dyr ble redusertfra 100% til 1-2% etter at folk hadde begynt å
drive jordbruk. Det er mye som taler for at overgangentil hus-
dyrhold var fylt av en periode med gjeting av ville dyr, noe i lik-
het med reindriften mange steder i dag. Enkunne dirigere biso-
netsvandringerved hjelp av ild, og en kunne vinterfore vilt, noe
som syneså ha vært gjort i Europa 15 000 år før temmingen av
de husdyravi kjenner i dag (Hudson 1989). Noe av hensikten
med gjeting kunne ogsåvære å hindre "tyveri" av dyr utført av
andre grupper mennesker. Denne formen for kjøttproduksjon
kan ha vært mer produktiv enn de første husdyr-driftsformene,
som krevde innhegninger, og mye foring og pass. Det kan ha
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vært mer lønnsomt å hente dyr fra en viltlevende populasjon
somen haddeen vissgrad av kontroll over. Det er et interessant
tankekors at mennesket kanskje helst ville være jeger framfor
husdyrbonde,og at det kanskjevar dyra som selvtok initiativ til
temmingsprosessen. Dyr som fores av og til blir raskt relativt
tamme, og kan holde seg nær mennesket; dette kan ha gitt
større fordeler for dyra enn for mennesket. Vi tror gjerne at
mennesketer fornuftig og ordner opp, og fant ut at det var
mest produktivt å holde husdyr. Men kanskjevar det dyra som
utnyttet menneskeneog fikk dem til å bli bønder?

Noe seinerekan det likevel ha vært større fordeler å ha tamme
husdyr, fordi verdien av dem gikk utover ernæringsverdiende
hadde i familien. En kunne bytte dyr i andre varer, og for bon-
den ble bølingens signal om formue viktigere enn dens verdi
som mat for de nærmeste. Den ga prestisjeog status, på sam-
me måte som jaktutbyttet kan ha gitt det på et tidligere stadi-

En regner med at opprinnelsen til sportsjakt finnes i det gamle
Hellas,da jakt ble betraktet som ett viktig element i " karakter-
dannelsen".Dettevisersegf.eks. i Xenofonsskrift "Kynegetikos",
hvor han beskriverjakt somet viktig ledd i opptreningen av unge
menn som skulle forberede seg bl.a. til krig. Etterhvert som en
priviligert gruppe menneskersikret seg rettigheter til natur ble
nok synet på jakt som en fritidssyssel forsterket, og antallet
menneskersom drevjakt gikk mye ned i løpet av middelalderen.
Schwenk(1991) mener at en ny fase i jaktas historie inntrådte
for etpar hundre år siden, da en begynte å legge mer vekt på
naturensskjønnhetog dyrs rett til å levei naturen.

Cartmill (1991) legger ogsåstor vekt på at utøvelseog holdning-
er til jakt må ses i sammenheng med mennesketssyn på men-
neske-dyrforholdet. Mennesketjakter ikke bare for å få mat på
bordet - jakta er i tillegg en symbolskaktivitet, hvor mange sider
og motiver kan eksisteresideom side. Allerede i definisjonenav
jakt ligger det antydninger om at kjøttverdien ikke er det eneste
viktige, for det har utviklet seg normer for jakt som gjør at ikke
all felling eller slakt av dyr godtas som jakt. For det første må
jaktobjektet væreviltlevende,og for det andre må byttet ha mu-
ligheten til å unnslippe. Enperiode med søkingeller venting, og
en slagskamp før skuddet faller er dessutenofte nødvendig. Å
skytetamme ender i en park går derfor ikke inn under definisjo-
nen avjakt.

Hvisvi sierat jakt er en planlagt og bevisstsøkingog jaging etter
ville dyr, samt felling og fortæring av byttet (gjerne i en sosial
sammenhengmed deling osv.) blir det klart at mennesketsopp-
fatning av forholdet mellom mennesketog andre dyr blir viktig.

Jakt kan da betraktessom angrep på "det ville", eller somat en
deltar som partner i "det ville", og holdninger til jakt vil avhenge
av om en serpositivt eller negativt på naturen. Synetpå naturen
har endret seg mye i mennesketshistorie, og det har ogsåsynet
på jakt. I gresk mytologi finner vi Artemis, som patruljerer i na-
turen med sinejegere, og herskerover skapningenei den. Men
vi finner også en Dionysiskjakt, hvor motivene syneså ha vært
et ønske om - ikke å bekjempe naturen - men å bli en del av
den. Da kledte folk seg i skinnklær, og hengav seg ekstatisk til
uhemmede jaktformer som f.eks. kunne være slakting av en
geit, som de spiste rå. En tredje oppfatning av menneske-dyr
forholdet finner vi i skoler knyttet f.eks. til Pytagorasog til
Orphismen,hvor det ble betraktet som galt å drepe dyr, og hvor
vegetarianismeble priset. Men den Apollonske holdning til jakt
var den dominerende i klassisklitteratur. Både Aristoteles og
Platonsåpå jakt som en moralskrettferdig krig hvor den fornuf-
tige skapningensherre triumferer over ville best, og "det ville"
ble sett på som representanterfor kaos og galskap. Det kon-
fliktfylte i synet på jakt i gresk kultur kommer også til uttrykk i
forbudet mot jakt i Athen noen hundre år før Kristi fødsel
(Myrberget 1990).

Selvom det var delte oppfatninger også i tidlige kristendom, har
den mest utbredte oppfatning vært at menneskethar vært satt
til å herskeover naturen. Det "ville liv" har vært sett på som et
syndefall;somen demoniskperversjonav Edenshage. Dette sy-
net ble godt støttet av mange skildringer i eldre litteratur, hvor
skog og villmark ble beskrevetsom noe skremmende,og som
bebodd av blodtørstige og bestialskearter. Men det manglet
kevel ikke andre oppfatninger, som 'eksisterteparallellt med de
som dominerte i kristendommen.Dissekommer f.eks. til uttrykk
i historier dm helgener som søkte til naturen i en eremitt-tilvæ-
relse,og som ble verdsatt høyt for det.

I middelalderenslitteratur dukket det etterhvert opp fortellinger
hvor et annet syn på dyr og natur kom fram. I eventyreneble
det fortalt om dyr som hjalp snille mennesker,men som straffet
de slemme. Alle som har lestTolkiensverker blir slått av de ma-
giskeskildringerav trær og dyr, og dette haddeTolkien fra eldre
keltiske religiøsetradisjoner. Det vokste fram et syn på skogen
("greenwood") som et egnet sted for opplevelseav glede og
sansningav skjønnhet. Dette kan henge sammen med at be-
folkningsøkningen i Europa og reduksjonen av store, uberørte
skoger gjorde skogen mer tilgjengelig og mindre skremmende.
Samtidig ble mange områder jaktmarker for en priviligert over-
klasse,og folk ble vitne til at skogen egnet seg for behagelige
fritidssysler. Frada av fikk nok jakta forskjellig betydning for de
øvre og de lavere sosialeklasser. For vanlige folk var jakt for-
budt, og ulovlig jakt ble uttrykk ikke bare for sult, men også for
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et opprør mot autoritetene. I Englandble fortellinger lik den om
Robin Hood populære fra det 11.århundre. Helten holdt til i
skogen,og tok opp kampen mot de rike.

Men i tillegg til klasseforskjellenei synetpå natur og jakt oppsto
nye ideersom etterhvert påvirketalle lag av folkene. I flere land
kom motforestillinger til jakt til uttrykk i litteraturen (f.eks.
ThornasMore, William Shakespeare,du Fouilloux),og Rousseaus
verker bidro selvsagtogså til et mer romantisk syn på naturen.
Dette kan ha blitt utnyttet av den økende middleklassenfor å ar-
gumentere mot aristokratietsjakt-privilegier. I tillegg kom revo-
lusjonerende syn på menneskets plass i naturen, ikke minst
Kopernikusteorier, og seinereDarwinsevolusjonsteori,modeller
som sto i sterk kontrast til Descartes'dualistiskesynpå mennes-
ker og dyr. Descartesså på dyr nærmestsom maskiner,uten fø-
lelsereller moralskeverdier. Slikeoppfatninger gjorde det selv-
sagt lettere å godta alle former for jakt uten etiske resonnemen-
ter.

Darwinsevolusjonsteorikan imdilertid ha hatt forskjellige, tildels
motsatte virkninger for synet på jakt. Ensideved hans ideervar
at mennesketble plassertinnen kategorien "dyr", ved at selek-
sjonsmekanismenble antatt å gjelde for alle arter. Dette kan ha
bidratt til å styrke oppfatningen av slektskap mellom dyr og
mennesker,av at menneskerog andre dyr viser klare likhetstrekk
både når det gjelder fysiologi og psykologi. Og antar en at dyr
har et følelsesliv,har dette klare følger for hvordan eller om en
driver jakt. Påden annen side bidro nok populær-oppfatningen
av Darwinsteori til at flere godtok at "det er den sterkestesom
overlever", og at livet er (og skalvære?)en alles kamp mot alle.
Det var ikke slik Darwin mente det - likevel kan teorien ha rett-
ferdiggjort at hvite kolonialister på slutten av det 19.århundre
var myeopptatt av brutale jaktformer i mange land.

Det bør også nevnesat teorier om mennesketsøkende frem-
medgjøring fra naturen - som skjøt fart etter den industrielle re-
volusjon - gjorde det lettere å argumentere for økte anstrengel-
ser for å vende tilbake til naturen. Menneskets industrialiserte
selvbilde har ofte tatt form av lignelser som uttrykker det me-
ningsløse,som en hamster i en tredemølle, og da har naturen
og friluftslivsaktiviteter gitt mening. Enten fordi dette har gitt
følelse av kontakt med noe mer verdifullt enn det menneske-
skapte, eller nettopp som kontakt med det mennesketegentlig
skulleværeen del av.

Cartmill (1991) betrakter jaktens rolle og betydning som påvir-
ket av mennesketsoppfatning av en eventuell motsetning mel-
lom menneskelighetog "det ville". Denne oppfatning har som
vist endret karakter fra antikken til i dag. IdagSeren ikke vill na-

tur somfarlig og styrt av mørke krefter; både tilhengere og mot-
standereav jakt ser heller på vilt og natur.ellerssom noe harmo-
nisk som er truet av mennesketsaktivitet. Den moderne jeger
drar kanskje ut i villmarken for å komme vekk fra en kjedelig
hverdag og for å oppleve ro og harmoni. Om dette er viktige
motiver blir vurdert i kapittel 3.

De idehistoriskebrytninger og endringer som stikkordmessiger
nevnt her gjenspeilerseg i skrevneog uskrevne lover og regler
for utøvelseav jakt, og i framvekstenav mål og midler i vilt-for-
valtningen. Dette er redegjort for av Myrberget (1990),og gjen-
tas ikke her.

2.5 Betydning for framtidig forskning

I framtidig forskning vil det være viktig og interessantå øke for-
ståelsenfor hvilke motiver som ligger til grunn for jaktatferd ge-
nerelt, og kanskjefor enkelte siderved jaktprosessenspesielt(se
kap. 5). Dette innebærerstudier av den enkelte jeger, av kultur-
elle normer, og av de konsekvenserjaktprosessen(inkl. jaktut-
byttet eller fangsten) har i en sosialsammenheng. Slikestudier
gjøresi jeger- og samler-samfunn,og myeviktig og ny kunnskap
vil komme for dagen. Forå øke relevansenav slik forskning for
moderne forvaltning i de industrialiserte land kan det være en
fordel å kombinere slikestudier med tilsvarendemotivasjonsana-
lyser i slike land, idet områder med sterk jaktkultur finnes også
der. Det kan ogsåoppnås ny kunnskapom samfunnsvitenskap-
elige siderved jakt ved å gå inn i det historiske kildematerialet i
norskearkiver. Det ligger til rette for tverrfaglige prosjekter på
dette området, med bidrag fra antropologi, sosiobiologi,psyko-
logi og historie.
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3 Viktige faktorer i jaktas
ontogenese (individets
utvikling)

3.1 Betydningen av lek

Det gir ikke særlig mening å tale om fritids-eller friluftsaktiviteter
hos barn, siden det vanlige skillet mellom arbeid og fritid ikke er
relevant. Men kan det finnes viktige forløpere til voksnes fri-
luftslivsaktiviteteri barnasrepertoar av atferd og interesser? Og
hvor viktig for seinerefrilufslivsatferd er sosialiseringsprosesseni
barne-og ungdomstida?

I forhold til arbeid synesfritidsaktiviteter blant voksne å være
betydelig mer preget av spontanitet og lyst. Ofte er det tale om
å søkestimulering og utfordringer, og å være fysiskaktiv. Rent
deskriptivt bærer derfor voksnes friluftsljvsaktiviteter likheter
med barns lek.. Lek er en variert aktivitet - både kroppslig og
mentalt - og det lekende barnet søkervariert stimulering, nyhet
og ofte endel utfordring og spenning. Lekkanværeen god me-
disin mot kjedsomhet og monotoni, men stimuleringen kan hel-
ler ikke bli for sterk; barnet ser ut til å søkeen optimal,stimuler-
ing, et nivåsom kan variere myefra mennesketil menneske. Fra
klinisk barnepsykologi vet vi at svært ensidig stimulering kan
være skadelig, noe en tydeligst har erfart i dårlige institusjoner
for spedbarn.Bevisstog variert stimulering av spedbarnhar der-
for vært populært lenge, men i den seineretid har en også blitt
oppmerksom på at ogsåoverstimulering kan være betenkelig.

I leken utvikler barnet viktige ferdigheter, vaner og oppfatning-
er, og det er grunn til å regne med at gode leke-erfaringerer
viktige for utvikling av mestringsevneog selvtillit. Svak mes-
tringsevne kan resultere i følelse av manglende kontroll over
eget liv, og en kan utvikle en følelseav hjelpeløshet. Lekkan så-
ledes ha virkninger på det følelsesmessige,selv om psykologer
nok mest har vært opptatt av at lek gir kunnskap, gjennom at
barnet fritt undersøker,manipulererog tenker.

Hvis en skal vurdere hvilke aktiviteter blant barn som kan ha
størst likhet med jakt-atferd blant voksne møter en store
problemer, fordi spørsmåletom kontinuitet i atferdsutviklingen
reiserenorme metodemessigevansker. Barnsom løper i skogen
og kaster med spyd, eller "lekeskyter" på fugler, blir ikke nød-
vendigvisjegere som voksne. Rolige barn som liker innesysler
kan like gjerne bli jaktinteressert, fordi atferd i barndommen
som rent topografisk ligner på atferd hos voksne ikke nødven-
digvis er årsaksmessigrelatert. Det skjer så mye i tida mellom

"jaktlignende" atferd hos barn og jaktatferd blant voksneat det
metodisk sett er sværtvanskeligå identifiseretidlige forløpere til
jakt eller interessefor jakt. Den tidlige aktivitet som kanskje
mest minner om atferd som en i en vissgrad får nytte av som
voksenjeger er hva vi kaller "vilter lek": barna løper etter hver-
andre, tar tak i hverandre, bryter og faller, og de kan slå med
åpen hånd. Mange forveksler dette med aggressivatferd, men
seren-nærmereetter seren at barnaoftest smiler,og at slagene
skjer med åpen hånd. Å " lure seg innpå", løpe etter og å fahge
kan kanskje betraktes som ontogenetiske forløpere til seinere
jaktatferd. Men å skulle undersøkedette ville kreve store og
svært kostbarelongitudinelle undersøkelser.

Laughlin (1968) hevdet at jaktatferd bestårav fem atferdsmøn-
stre som begynner tidlig i barndommen. For det første trenes
barn i mange kulturer i å observeredyr, for å lære mer om deres
atferd. Barn kan også gis opptrening i ferdigheter som kommer
til nytte seinere,et eksempel på dette er Aleut-barn som øver i
spydkast,fordi det som voksen må kunne kastespyd fra kajakk.
For det andre læresbarn hvordan en skalsamleinformasjonom
dyrs bevegelser;dette inkluderer også tolkning av spor-tegn.
Den tredje gruppe atferdsmønstre er sporing og jaging, noe
barn kan få trening i ved å fly etter hverandre,ligge på lur, og å
spionerepå andre. Fordet fjerde får mange trening i å fange og
å avlivedyr ved øvelsemed tamme dyr eller mindre ville dyr, og
den sistegruppen Laughlin nevner er at barn må lære seg til å
bæreeller på annen måte å transportere dyr.

Vilter lek utføres også blant ape-unger, og en utbredt tolkning
av aktiviteten harvært at ungeneforbereder segtil typer av sosi-
al samhandling som blir nødvendige seinere i livet, da streben
om dominansog statusblir viktig. Blantaper er kamp om domi-
nans på det fysiske plan mest utbredt blant hanner, og det er
bemerkelsesverdigat en finner relativt klare kjønnsforskjelleri le-
keformer også blant barn av vår art. Kjønnsforskjelleneviserseg
svært tidlig i barndommen, og kan vanskeligforklaresved hjelp
av forskjellsbehandlingfra de voksnesside (Bjerke1984). Jenter
er oftest mer avhengige i sin lek (holder seg nærmere de voks-
ne), og de er roligere enn guttene, mensgutter kan bevegeseg
mer omkring, være fysiskmer aktive, og løpeog slåmer. Vi kan
ikke komme nærmere inn på tolkning av slike kjønnsforskjeller
innen rammen av denne utredningen, enn si vurdere forskjellige
teorier om hvordan de blir til. Det er imidlertid viktig å være klar
over at når en finner kjønnsforskjelleri atferd er det tale om sta-
tistisk signifikante forskjeller mellom gjennomsnitt for de to
kjønn. Det vil altså være mange gutter som leker mindre viltert
enn gjennomsnittet for jentene, og det vil være mange jenter
som leker mer viltert enn gjennomsnittet for guttene. Det er
også studier som tyder på at kjønnsforskjelleri atferd kan bli re-

14



nina utredning 044

dusert dersom en oppfordrer barn til atferd som er mer vanlig
for det annet kjønn (Serbinm.fl. 1977).

Nårbarn blir 3-4 år gamle begynnerde å dannesegoppfatninger
om hvilke aktiviteter som passerseg for menn og kvinner, eller
for gutter og jenter. Fradenne alder kan de derfor bli mer uav-
hengigeav voksnesbelønning, straff eller formaninger; de kan i
stor gradoppdra segselvut ifra sineegne kjønnsrolleoppfatning-
er. Og det gjør barn med stor iverog konsekvens,sidende mener
at reglerskaletterleves. Alleredei 7-8 -årsalderenmenerde fles-
te barn i de fleste land i verden at gutter er sterke, aggressive,
eventyrlystne,uavhengige,skrytende,og uavhengige,og at jen-
ter er svake,snille, følelsesdominerte,og avhengige(Williams&
Best 1982). Barn utvikler altså kjønnsrolleoppfatningenesine
svært tidlig, og dersomen ønskerå forandre dem må en sann-
synligvisstartetidlig. Men det kan tenkesat disseoppfatningene
endrer seg over tid. Bjerke m.fl. (1989) fant at oppfatningene
om kjønnsforskjellervar noe mindre i Norge11987 enn i 1977.

Vi ser i alle fall at det tidlig i utviklingen finnes atferdselementer
og kjønnsforskjellersom bærer likhetstegn med hva vi kan se
blant voksne. Barn praktisereratferd som kan tolkes som forlø-
pere til jaktatferd, og dette gjelder gutter i større grad enn jen-
ter. Evolusjonsteoretiskeog genetiske faktorer spiller sannsyn-
ligvisen vissrolle for utviklingen av dissefenomenene, men på-
virkning fra andre menneskerer sikkertogsåviktig.

3.2 Kontinuitet i utviklingen

Med betegnelsensosialiseringmenesde prosessersom fører til
at barn tilegner seg kulturens verdier, holdninger og ferdighet-
er. Sosialiseringener derfor en livslangprosess,men særlig rask
(og kanskje mest definitiv) regnes sosialiseringeni barne- og
ungdomsåraå være. Fraet evolusjonsteoretiskperspektivseren
lett det fordelaktige i at de unge relativi raskt lærer gruppens
verdier og vaner fra de eldre og erfarne, og at de ikke lett bryter
med gruppens kultur, men viser en stor grad av konformitet.
Og fra en ontogentisk synsvinkeler det mye som taler for at
både blant menneskerog dyr sitter tidlig lærdom godt og lenge.
Enkunne derfor tenke segat barn som har bred og variert leke-
erfaring fra oppveksten i større grad enn andre praktisertemye
og variert fritidsaktivitet som voksne; at barn som er aktive i
barndommen også er aktive utendørs seinere. Finner vi slike
sammenhengerer det vanlig å anta at kontinuiteten i personlig-
het eller atferd skyldessosialiseringeller oppdragelse i oppvek-
sten. Årsaksforholder imidlertid ikke såenkle å identifisere- det
kan også tenkes at det er genetisk gitte personlighetstrekksom
ligger bak, eller at aktive barn simpelthen hår oppdratt foreldre-

ne til å bli mer aktive. I utgangspunktet må vi være åpne for alle
disse tre årsakskjedene. Det kompliserer bildet ytterligere at
blant de viktigste sosialiseringsprosessenefinner vi både imita-
sjon og modellering, identifikasjon, operant læring, og selv-sosi-
alisering. Dette er prosessersom psykologiskforskning har vist
er reelle, men også svært vanskeligeå studere i detalj, og som
det ligger utenfor rammenav denne utredningen å gå innpå.

Enkan ikke uten videreanta at ontogenetiske forløpere for jakt-
virksomhet er atferd som topografisk sett ligner svært mye på
jakt. Et menneskesvekst fører til stadig nye funksjoner. Påett
alderstrinn øker barnet tale raskt, seinere skjønner det logiske
resonnementer, og i puberteten modnes seksuellefunksjoner.
Problemetblir nå om funksjonereller evner på ett alderstrinnpå-
virkesav, eller kan forutsiesfra, atferd eller opplevelserpå et tid-
ligerealderstrinn. Forselvom en helt ny atferd oppstår (diskon-
tinuitet), f.eks. jakt, kan framvekstenav denneværeavhengigav
tilsynelatendehelt forskjelligeatferd månedereller år tidligere.

Et eksempeler at oksygenmangelved fødselen kan resultere i
dårligere prestasjoner på tester 2-3 år seinere. Oksygen-
mangelenkan da ha påvirket underliggende prosessersomer av
betydning for evneutvikling seinere. Dette er et eksempelpå to-
pografisk diskontinuitet (ytre, observerbaratferd er forskjellig),
men kontinuitet m.h.t. de mer skjulte, underliggende prosesser.
Dette kan vi kalle prosesskontinuitet(Bjerke 1984, s.20-21): to
forskjellige atferdsmønstre kan henge sammen fordi de begge
er uttrykk for samme underliggende prosess. Et eksempeler at
en syv-åringkan væreengstelig for å bli med faren påjakt, fordi
han er redd for at mora skal avviseham. Fem år seinerekan
barnet nettopp være svært innstilt på å bli med på jakt, fordi
mora ellers kunne være avvisende.To motsatte atferdsformer
kan begge skyldessammeunderliggendemotiv.

Dersomdet er tale om sammeatferdsform og sammeunderlig-
gende prosesssom er virksom over mange år står vi overfor et
eksempel på fullstendig kontinuitet, og topografisk kontinuitet
har vi når atferden er den sammeover tid, selvom de underlig-
gende prosessenekan endre seg. Etter denne inndelingen blir
det klart at det å jakte i barne- eller ungdomstida ikke er den
eneste forløper for å drive jakt i voksen alder, og selv om den
skullefinnes, kanjakt på to alderstrinnvære regulert av helt for-
skjelligemotiver. Det blir også klart at ontogenetiske forløpere
for seinere jaktatferd kan være svært forskjellige fra voksnes
jakt-atferd eller -motiver, og at det vil kreve gode teorier og
grundige undersøkelserå finne disse tidlige forløperne. Det er
sannsynligvisflere underliggende prosessersom påvirker utvik-
ling av jaktinteresser,og lite er kjent om dette idag. Hittil har en
vært mer opptatt av hvilke mennesker(foreldre, venner, lærere
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osv.) som har betydd mest for utvikling av irilufslivsaktiviteter
(inkl. jakt). Vi ser på denne forskningen, og da vil det være vik-
tig å ha et litt "bredspektret filter", fordi folk gjerne kan ha ut-
viklet interessefor friluftsliv generelt, eller for andre aktiviteter
enn jakt først, for såseinereå begynnemed jakt. Defleste jege-
re har dessutenog sannsynligvisinteressefor flere andre friluft-
saktiviteterenn jakt.

3.3 Sosialiseringog friluftslivsaktivite-
ter

Sofranko & Nolan (1972) undersøkte omfang av jakt og fiske
tidligere i livet blant 700 fritids-jegere og -fiskere. De som had-
de drevetjakt ofte som unge drev mestjakt somvoksne,og om-
fanget av jakt var størst hos de som var vokst opp på landet
(dette er også vist av Bevinsm.fl. (1968)), og blant de som ble
introdusert for jakt av sine foreldre. Yoesting & Burkhead
(1973) ba 137 menneskerom å huske hvilke utendørs rekrea-
sjonsaktiviteterde var med på da de var 6-11 og 12-17 år, og
hvilke de praktiserte på undersøkelsestidspunktet. Resultatene
visteat de somvar aktive i slike.aktiviteteri de to tidligere livsfa-
seneogså var de mest aktive nå. Lignendefunn er gjort i Ohio
av Peterle (1967), i Massachussettsav Sendak& Bond (1970),
og i Maine av Lobdell (1967, sitert i Schole 1973). Klessig&
Hale (1972) rapporterte at 84% av en gruppe jegere fra
Wisconsin begynte å jakte før de var 20 år gamle, og Schole
(1973) fant at 90% av en gruppe jegere i Colorado hadde be-
gynt medjakt da de var 15 år gamle.

Fleretidlige undersøkelserblant jegere i USA viser at det har
vært faren eller et annet mannlig familiemedlem som har tatt
guttene med på jakt for første gang (Sendak & Bond 1970,
Klessig& Hale 1972). Det har ikke bare vært interessefor jakt
som har vært dominerende; i disse tidlige undersøkelsenegår
det også fram at interessefor våpen, og for friluftsliv generelt,
varviktigst for at en begynteå jakte (Schole1973).

Floydm.fl. (1986) understreker betydningen av sosialiseringeni
de unges primær-gruppe. I Louisianaer småviltjakt mer utbredt
blant unge enn .hva som er vanlig i USA, også blant jenter.
Forskernefant at den klart viktigste årsaktil at unge deltok i jakt
var at de hadde vokst opp i en gruppe hvor foreldre og nære
vennerjaktet. De unges sosialeverden antaså være viktig, idet
samtaler,symbolerog verdier ofte dreier segom jakt, hunder og
våpen i dette miljøet.

Data samlet som en del av 1983-års "Nationwide Recreation

Survey" (n=6720) ble analysertav O'Learym.fl. (1987), som så

nærmerepå sammenhengenemellom jakt i voksenalderog inn-
føring i jakt som unge. Over halvpartenav jegerne svarteat de
hadde deltatt i jakt før de var 12 år gamle. Nær 70% hadde be-
gynt å delta før de var 15 år gamle, og 83.3% hadde startet før
de var 18 år gamle. Det så også ut til at jo tidligere folk hadde
begynt å delta i jakt, jo mer jaktet de i voksenalder. Resultatene
tyder på at svært få som begynnerå jakte i voksenalder fortset-
ter med dette.

På bakgrunn av vanlig erfaring, og ut fra psykologiskforskning
er det rimelig å vente at foreldrene har størst innflytelsepå barns
friluftslivsinteressertidlig i livet. Foreldrenekan lære barn be-
stemte aktiviteter, oppmuntre til å utvikle visseaktiviteter fram-
for andre, og påvirke barnas egne oppfatninger av hva de kan
mestre. Det er ikke minst viktig at foreldrene kan påvirke bar-
nasselvtillitmensde er opptatt med en friluftslivsaktivitet: kritikk
og maskan svekkebarnasinteressefor det de tas med på, mens
ros og oppmuntring kan ha motsatt effekt. Det er følgelig ikke
nok å undersøkehvemsom tok de unge med på jakt til å begyn-
ne med. Det kan være vel så viktig å få innblikk i selveproses-
sen,om den gav de unge kompetanse,lystopplevelserog selvtil-
lit, eller om den heller var preget av ulyst og anslagmot selvbil-
det. Her kan det væreviktig å skille mellom tre siderved psyko-
logiske funksjoner: den som gjelder atferd, den som gjelder det
følelsesmessige(affektive), og det som angår kunnskap (det
kognitive). Vi kan f.eks. tenke ossat foreldre øver sterk inflytel-
se på den affektive innstilling, at kamerater bidrar sterkere til
den konkrete atferd, og at skolen sørgerfor endel kunnskapom
en friluftslivsaktivitet. I tillegg kommer at de som har to foreldre
hjemme kan være mer påvirket av den ene enn av den annen.
Den av foreldrene som er av samme kjønn som en selv kan ha
større betydning for at en lærer selvehandlingene, men de af-
fektive sider ved holdningene kan være mer påvirket av moras
innstilling.

Det er dessutensannsynligat jakt ikke uten videre kan sammen-
lignes med en vanlig utendørsaktivitet. Når det gjelder sykkeltu-
rer, picnic; eller bærturer kan hele familien delta, og utstyret er
ikke i særliggrad dominert av kjønnsroller. Jakt utføres imidler-
tid nesten bare av menn, og interessenfor våpen spiller nok en
vissrolle. Innføring i våpenbruk og jakt i ung alder kan væreen
form for ritual ved innføring i gruppens mannskultur, og kan fø-
les nokså unik og viktig for alle parter, og spesieltviktig for en
gutt i 10-15 årsalder.

Flere undersøkelserviser foreldrenes store betydning for hvor-
dan unge kom igang med bestemte friluftslivssysler. Kelly
(1974) fant at 50% av voksnesti viktigste fritidssyslervar påbe-
gynt i barndommen,og at 63% av dem ble startet sammenmed
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famlilien. Restenkom i gang sammenmed venner og på skole. I
en seinereundersøkelsefant Kelly(1977)at bareseksprosentav
fritidsaktiviteter blant voksne ble igangsatt innen rammen av
skolen,og dette dreide seg stort sett om håndverkog kunstne-
riske sysler. Iso-Ahola (1980) finner det ironisk at skolen ikke
legger mer vekt på opplæring til fritidsaktiviteter, siden det mo-
derne menneskebruker mer tid til slikeenn til arbeid. Det er vel
likevel et spørsmål om interessen for friluftslivsaktiviteter ble
større dersom de ble et skolefag. Det ville ihvertfall forutsette
en annen pedagogikk enn det som praktiseresi dag. Men det
ville vært interessantå setilsvarendekartlegginger i andre land.

McPherson (1976) undersøkte hvilken rolle foreldre, venner,
skole, og nærmiljø ellers (naboer, trenere, osv.) spilte for utvik-
ling av interessefor diversesportsgrener blant highschool-ele-
ver. Forgutter var venner den viktigste påvirkningskilde,fulgt av
familie og skole. Forjenter var foreldrene litt viktigere enn ven-
ner, og skolen betydde lite. I tillegg til den interessantekjønns-
forskjellen,serdet ut til at i denne aldersgruppenharvenner fått
større inflytelse enn ved tidligere aldre. Lignende resultater er
vist i flere andre undersøkelser(Iso-Ahola 1980). Dette er et ri-
melig resultat, siden ungdom kanskje trenger aktiviteter som
kan bidra til å styrke autonomi og selvstendighetoverfor forel-
drene.

Vi må være oppmerksommepå at en i denne forskningen i liten
grad har skilt mellom hva eller hvem som igangsetteren aktivi-
tet, og hvaeller hvem som stimulerer til at den blir opprettholdt.
Venner eller lærere kan styrke interessersom foreldrene har sti-
mulert til initialt, eller de kan selv igangsette interesser, som
ogsåforeldrene gir tilbakemelding på. Det er såledesikke enkelt
å skillemellom de forskjelligesosialiseringsagentene.

Et annet viktig poeng er hvilke følelsesmessigeeller kognitive
prosessersom påvirkesidet barn introduseres i en friluftslivsak-
tivitet. Flereog flere har blitt opptatt av hvor viktig det er for
oss alle å utvikle en trygghet ved det vi gjør, og at vår selvtillit
og tro på mestringsevnekan styrkes ved å delta i en aktivitet
(Bandura1986, Iso-Ahola 1980). Lavselvtillit og hjelpeløsheter
ikke bra for mentalt velbefinnende, og finnes ofte sammenmed
psykiskeog somatiske lidelser. Opplevelseav å kunne mestre
og kontrollere sitt eget liv gir på den annen side styrke i mot-
gang. Idag finnes det måleinstrumenter til bruk på dette områ-
det, og Hoff & Ellis(1992) brukte noen av dissefor å få studen-
ter til å uttrykke graden av det positive i eget selvbildeved de
fritidssysler de drev med. Samtidig ble studentene spurt om
hvem som haddevært viktigst i å ta dem med på dissesyslenei
oppveksten. Resultateneviste at venner hadde vært de viktig-
ste i å styrke positivt selvbildeved utøvelse av friluftslivssysler,

både hosjenter og gutter. Dette er noe forskjellig fra andre re-
sultater, men kan bety at selvbildet og selvtillit påvirkesmer av
venner enn av foreldre i ungdomstida; kanskje er det annerle-
des noe tidligere i utviklingen. Men undersøkelsener basertpå
hva studenter husker fra sin oppvekst, og det kan gi noe upåli-
telige data.

Studier av andre friluftslivsaktiviteter enn jakt er relevante for
vårt formål fordi en teoretisk skulle vente en generaliserings-
effekt på dette området. Unge som har hatt voksne modeller
som utøver en form for friluftsliv skulle lettere utvikle interesse
for en lignende aktivitet enn de som ikke har hatt slike model-
ler. Og hva som er en lignende aktivitet avhenger av den psy-
kologiske mening de forskjellige aktivitetene har. Om en spør
folk hvilke friluftslivsaktiviteter som kan erstatte hverandre -
hvilke de vil utføre dersom de ikke kan drive med den de helst
vil - finner en noen ganske få dimensjoner. For eksempel kan
sykling, basketball,svømming,og "lystkjøring" gå sammeni en
dimensjon (Bishop 1970), som kan ha bevegelseog frihet fra
daglig rutine somfelles karakteristika. Hvisen antar at disseak-
tivitetene i stor grad fyller de samme psykologiskefunksjoner
skulle det være lettere å veksle mellom dem, enn å begynne
med en helt annen aktivitet, som tjente en helt annen psykolo-
gisk funksjon. Christensen& Yoesting (1977) spurte folk om de
kunne erstatte de vanlige rekreasjonsvanermed andre innen
samme kategori, uten å redusereutbyttet. De fire kategoriene
var leker og sport, jakt og fiske, naturopplevelse,og motoriser-
te aktiviteter. Resultateneviste at 67% av de som deltok i lek
og sport kunne finne på andre aktiviteter uten å minsketilfreds-
heten. Andelen som kunne bytte aktivitet innen de andre kate-
gorienevar 45% for jakt og fiske, 55% for naturopplevelser,og
62% for motoriserte aktiviteter. I gjennomsnitt blir det 57%
som sier de kan bytte over til annen rekreasjonsaktivitetinnen
samme kategori. De som drev med jakt og fiske var minst villi-
ge til å bytte. Denne undersøkelsener imidlertid svært svak
metodisk, bl. a. fordi det ikke ble gitt like mange alternativer i
hver kategori, og fordi det ikke ble undersøkt om alternativene
var likeverdige m.h.t. psykologiskviktighet eller kvalitet. Det er
derfor behov for flere slike undersøkelser,fordi det kan gi inn-
blikk i om en finner uttrykk for prosesskontinuitet i barnsutvik-
ling av friluftslivsinteresser. En bør da også forsøke å få vite
mer om hvilke sider ved de forskjellige aktivitetene som gir
størst tilfredshet; da vil det være lettere å forstå hvorfor en akti-
vitet kan erstatte en annen. Hvis f.eks. en ungdom går på jakt
først og fremst for å få fysisktrening, kan det være at vedkom-
mende heller vil sykle enn å drive med lerdueskyting, dersom
jakten ble stoppet. Dette poenget har en vissforvaltningsmes-
sige betydning, samtidig som mer kunnskap om det kan gi hol-
depunkter for hva en skal se etter dersom en vil finne fram til
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forløpere for jaktinteresser i oppveksten. Da må en vite mer om
hvilkeaktiviteter som er "psykologisk beslektet".

Dersomnær 60% av de spurte kan skifte friluftslivsaktivitet uten
'å tape vesentlig i tilfredshet, tyder det på en stor grad av fleksi-
bilitet og forandring i folks friluftsvaner. I et eventuelt studium
av sosialiseringtil jakt vil dette være en betydningsfull faktor å
være oppmerksom på. Vi er alle innstilt på å forsøke noe nytt,
samtidig som vi ønsker å holde på noen gamle, kjente vaner. I
hvilken grad vi er opptatt av forandring og nyhet kan henge
sammenmed hva vi er opplært til, men det kan også være ba-
sert på mer medfødte personlighetstrekk. Det er undersøkelser
som tyder på at interesser er påvirket av arvelige faktorer
(Grotevant m.fl. 1977). Om en finner at jakt og psykologisk
ekvivalenteaktiviteter viser stor grad av kontinuitet i oppvek-
sten,og at foreldrene også har sammeinteresser,kan både ge-
netiske og erfaringsmessigeprosesserha vært viktige. Det er
selvsagtikke gener for jaktatferd, men det kan være et gentisk
grunnlag for å søkede opplevelsersom seinereøker sannsynlig-,
heten for å bli opptatt av jakt. Dette er også en grunn til at vi
må være åpne for at forløpere til jaktinteresserkan være evner
elleratferd som kan synessværtforskjelligefra det å drivejakt.

3.4 Forandringer i interessemønstret

Det ble nevnt ovenfor at ifølge amerikanskeundersøkelserhar
flertallet av de intervjuedejegerne startet med jakt i ung alder.
Men dette innebærerogsåat ganskemange begynnerjakt først
somvoksne,og at mange som forsøkerjakt i ungdommen slut-
ter med denne aktiviteten seinere.

Slikeforandinger i jakt-interesseover tid har vært belystav bl.a.
Peterle(1977) somviste at en gruppe jegere i Ohio hadde mistet
mye av sin interessefor jakt etter 14 år. Applegate (1977) fant
at følgende seks faktorer var viktige for å forstå hvorfor noen
slutter å jakte (basertpå undersøkelseri New Jersey):

Alder - en del faller fra med økendealder.
Kjønn- fler menn enn kvinner forblir aktive jegere.
Yrke - frafallet er høyestblant de med høyeresosialstatus.
Inntekt - aktiv jakt er vanligst blant de med lavereinntekter.
Alder ved begynt jakt - de som begynnerå jakte tidlig forblir
aktive i størregrad enn de som begynnerseint.
Alder på jaktkamerater - å ha hatt eldre jaktkamerater øker
sannsynlighetenfor å fortsette medjakt.

Langenau& Mellon (1980) fikk utfylt spørreskjemafra ca. 1800

12-18-åringe jegere i Michigan. Disseviste bl.a. at de fleste

bodde på landet eller i landsby(78%), at landsbygdungdombe-
gynte å jakte tidligere enn de som bodde i byer, og at 92% var
på jakt sammenmed familie eller en slektning. Spørreskjemaet

„inneholdt også avsnitt om etisk innstilling til jakt, og om økolo-
giske kunnskaper. Forfatternefinner grunn til å skillemellom tre
grupper jegere: 1) Ungejegere som har fortsatt å jakte. I denne
undersøkelsenså det ut til at de fra landet fortsatte mer enn de
fra byer, og at de førstnevnte hadde noe lavereetikk-skårer. 2)
Ungejegere som slutter å jakte, men som begynner igjen seine-
re. Lite data finnes om denne gruppen. 3) De som begynnerå
jakte når de er eldre; dissesynesoftere enn andre grupper å bo i
byer. Undersøkelsengir ikke mye informasjon om de tre grup-
pene, men setter søkelysetpå det dynamiske i utviklingen av
jakt-interesser.

Etter mange års studier i New York har Deckerm.fl. (1991) fun-
net ut at de aller fleste jegere har fått innføring i jakt av familie
eller venner; svært få jegere begynnerå jakte alene. De som får
innføring av familiemedlemmer begynner som regel tidlig med
jakt, og har en tendens til å forbli aktive, sannsynligvisfordi de
fortsetter å ha sterk og vedvarendefamiliestøtte. Dissejegerne
kalles "tradisjonelle jegere", fordi jakt er en vesentligdel av de-
res kulturelle arv. De har oftest bakgrunn fra oppvekst på land-
et, de har ogsåsterk støtte fra kamerater,og de leggerofte vekt
på å rekruttere unge til jakt. Men de som innføres i jakt av ven-
ner uten at de samtidig har jaktkulturen med seghjemmefrahar
et mer utprøvendeforhold til jakt, og slutter oftere medjakt sei-
nere, spesieltdersom kontakten med vennenebrytes.Desyneså
mangle den sterke jaktkulturelle identiteten fra oppveksten,og
Deckersresultaterstøtter teorien om den relativt store betydning
som identifikasjon med familiensvaner og verdier kan ha. Rent
praktisk er det verdt å merke seg at utvikling av jaktinteresser
skjer i en sosialog psykologisksammenheng- det er svært sjel-
den at 1V-programeller artikler i avisereller magasinerrekrutte-
rer nyejegere.

Hvorfor slutter endel jegere å jakte? I en undersøkelseav hvorfor
folk jakter mindre enn før slo Deckerm.fI.(1986) fast at forvalt-
ningsmessigetiltak eller fysisk/biologiskmulighet for jakt sjelden
ble oppgitt som årsak.Oftest er årsakeneå finne på det sosiale
og psykologiskeplan: 35% redusertep.g.a. mangel på tid, 17%
redusertep.g.a. egen eller jaktkameratersflytting, og 10% redu-
serte p.g.a. at de mislikte å drepe dyr. Av mindre tungtveiende
grunner kan nevnessykdom, interessefor annen friluftslivsaktivi-
tet, og at venner sluttet. De som newite ubehagved å drepeel-
ler spisebyttet var de som oftest sluttet medjakt seinere.

Deckerm.fl. har utviklet en "stadieteori" for å beskriveutvikling-




en av jaktinteresser. Unge jegere blir først oppmerksomme på
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jakt som en mulig aktivitet, og fatter dernest interessefor den-
ne. Såfølger en "prøveperiode", hvoretter de kommer inn i en
"fortsettelsesfase". Jegerne plassererseg selv i dissestadiene,
f.eks. når de avleggerjegerprøven. Undersøkelsenei New York
tyder på at de som betraktet segsom tilhørende i "fortsettelses-
stadiet" sværtsjeldensluttet med jakt fem år seinere. Bare3%
av dissehaddesluttet, men 15% av de som bare hadde-værtpå
"interessestadiet"haddesluttet.

3.5 Aktuelle studier i Norge

Å studere utvikling av interessefor friluftsliv, jakt inkludert, byr
på en rekke utfordrende teoretiske og praktiske problemstilling-
er. Vi har sett at lite er kjent om "hva som leder til hva" (forlø-
pereog kontinuitet) i individetsutvikling. Bedrekjent er de are-
naer hvor stimulering av friluftslivsinteresserskjer, dvs, i familie
og vennekrets (og i media). Pådissearenaer kan en lære mye
om de prosessenesom inngår i læringen, og aktuelle kandidater
er sosiallæringsteoriog kognitiv utviklingsteori. Selvom gene-
tisk disposisjoner viktig lærer barn myeav de sosialekonsekven-
ser atferd har, og av modeller i og nær familien. Det er utført
mye forskning vedrørendeutvikling av frykt, tilknytning, lek, ag-
gresjon,og kunnskapstilegnelsegenerelt blant barn og unge. Å
plassereutvikling av friluftslivsinteresser i dette landskapet vil
ikke bare være et nybrottsarbeid, det vil også være interessant
og nyttig. Nytteaspektetligger primært i at aktiviteter i naturen
inkluderer både kroppsligeog mentale prosesser,og kan antaså
ha positive konsekvenserfor somatisk helseog på psykiskefor-
hold som mestringsevneog selvtillit.

I Norge har det ikke vært utført grundige undersøkelsersom kan
gi kunnskapom hvordan oppfattelse av, interessefor, eller del-
takelse i jakt og lignende friluftslivsaktiviteter utvikler seg, eller
om hvilke faktorer som påvirker denne utviklingen. Vi kan ikke
uten videre overføre resultatenefra USAtil norske forhold, bla.
fordi familiemønster, nærhet til patur, og jaktkultur i en viss
grad er forskjellige i de to land.

Sidenbarn og unge utvikler seg relativt raskt, og sidendet synes
å være et "psykologiskslektskap" mellom mange av de forskjel-
lige fritidsaktivitetene, bør en i Norge igangsettestudierav barn-
natur/dyr - interaksjonermer generelt. Her kan utvikling av inter-
essefor jakt inngå som en del. Aktuelle og forskbare problem-
stillinger kanvære:
* eksisterendebruk av natur og deltakelsei aktiviteter (bl.a.jakt)

blant unge i Norge idag,
* sosialiseringog kjønnsroller, hvordan og når barn lærer om


jaktog andre aktiviteter, og når/hvordan interesseneutvikles,

* holdninger til og oppfatninger av slikeaktiviteter,
* stabilitet og forandring i utøvelseav friluftslivsaktiviteter, hvor

en bruker en longitudinell metode, og følger et relativt stort
utvalg barn eller unge i en periode på minst fem år.
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4 Hvorforjakter folk?
Tilfredshethar mangesider

4.1 Om å kartlegge motiver

Enorganismeforandreratferdselvom deytreomgivelseneer de
sammesomfør. Nåren serdetteantaren ofte at det er indretil-
standersom har forandretseg. Det er studietav indre foran-
dringer(somofte er ukjente)som har vært kjerneområdetfor
studietav motivasjon. Men omverdenener sjeldenhelt kon-
stant,ogytre forholdkanogsåframkallenyatferd. Altsåfinnes
det både indreog ytre forholdsom påvirkerigangsettelsenav
atferd. En organismekan f.eks. søkeetter mat dersomdet er
lengesidenden har spist,og den kan begynneå spisehvismat
blirgitt den. Forå ordnevåreobservasjonertenkervi oss mel-
lomliggendevariabler,somi dette tilfellevil være "sult". Vi fin-
ner prosesseri kroppensomsamvarierermed sult, og vi slutter
osstil at sulteksisterer,og haret organisk grunnlag.

Vi kan kort si at studiet av motivasjoner studiet av hva somakti-
vereratferd, og av hvasom gir atferden retning. Pådette områ-
det ser en fort at det er noe som dytter organismen(ofte indre
krefter), og noe trekker den (ytre faktorer). I tillegg kommer at
tidlig erfaring og læring i stor grad påvirker atferdens styrke og
retning, så studiet av motiver omfatter bådeytre og indre stimu-
leringer,og tidligere læring. Enkelteforskereer motstandereav
at en ser etter indre, tildels vanskelig observerbareforhold, og
de er mer opptatt av hvilke konsekvenserav atferd som virker
forsterkende: oppnås en positiv tilfredshet etter en handling, vil
den gjerne gjentasseinere.

Noe som kompliserer kartleggingen av motiver er at forskjellige
faktorer kan sette i gang, opprettholde, og avslutte atferd.
Dette skillet kan være viktig i studiet av fritidsaktiviteter, som er
samtnensattehandlingsmønstre. Bestemteårsakerkan finnes til
at en drar på jakt, men så kan andre årsakerkomme til å føre til
at en fortsetter, eller slutter. Og det kan være svært mange fak-
torer det er tale om. I utgangspunktet vil en derfor måtte vente
at det blir en svært komplisert oppgave å analyseremotiver for
jakt. Det finnes ikke noe jaktinstinkt, og få menneskerdrar idag
på jakt fordi de er sultne. Jakter f.eks. fysiskaktivitet, opplevel-
seav natur, søkingetter nyhet og spenning, følelseav mestring,
og ofte sosial kontakt. Det kan være forskjellige faktorer som
regulerer hver av disse (samt flere) sideneved jaktprosessen. I
tillegg kommer at forskjellige personerofte har forskjellige moti-
ver for å drive med jakt, og at motivene for den enkelte jeger
kan endre segover alder.

Grovt og enkelt uttrykt kan en si at atferd kan forståsut fra
minst fire nivåer.Vi kan se på jakt som et eksempelpå dette,og
spørrenoenforskere: "Hvorfor går Kleivenpå jakt?". Enforsker
med biologiskbakgrunnvil kanskjesvareat årsakener klar:
Kleivengår på jakt fordi det alltid har lønt seg for arten å jakte,
og at dette har ført til en genetiskdisposisjonfor jakt. Enannen
forsker vil legge hovedvekten på Kleivensoppvekst (ontogene-
se),og si at forklaringen må være å finne i at han har lært dette
av sine foreldre, og at det er utbredt i den lokale kultur. Entre-
dje forskervil hevdeat gener og tidligere erfaring er uten betyd-
ning; vi må se på de umiddelbart forutgående årsaker, som i
dette tilfellet kunne være sult, kjedsomhet,eller en hund eller en
kamerat som maste. Og en fjerde forsker ville si at det som re-
gulerer Kleivensjakt er de konsekvenserhan har opplevd etter
jakt tidligere: de positiveopplevelsene(vakkernatur, ro og fred,
bedrefysiskform, fangst) gjør at hanvil jakte igjen. Innenforsk-
ningen blir det gjerne egne skoler på hvert forklaringsnivå,men
egentlig er det ingen motsetning mellom de forskjelligenivåene;
alle kan uttrykke noe interessantom aktiviteten jakt.

Men det kan være nyttig å være klar over hvilket nivå en befin-
ner seg på. Hvisvi spør en jeger om hvorfor han drar på jakt
svarer han sjelden at "det ligger i genene", eller "jeg trenger
høyereaktivering i den retikulære substans". Det er ikke det at
vi lyver eller holder informasjon tilbake for forskere som stiller
rare spørsmål;vi er oss bare ikke bevisstalle årsakertil vår at-
ferd. Det er derfor forskerensplikt og rett (og hodepine)å for-
søkeå slutte seg til andre momenter av betydning, f.eks. ved å
foreta målinger av fysiologiskeprosesseri løpet av jakta. Om vi
spørhvorfor vi spiser,svarervi at vi følte sult, ikke at blodsukker-
nivåetvar på et bestemt lavt nivå.

4.2 Tidligere undersøkelserav motiver
for jakt. Teorienom flersidigtil-
fredshet

Pådenne bakgrunr.)er det litt forbausendeat friluftslivsforskere
har uttrykt overraskelseover at jegere ifølge eget utsagn ikke
utelukkendeer opptatt av fangsten. Selvfor en så utpreget kon-
summerendeaktivitet som å spiseville vi vel alle framheve noen
andre positivesiderenn at vi blir mett, f.eks. smaken,det sosiale
samvær,aykoblingen, osv. Det synessom om de forskere som
først begynte å kvantifisere del-motivene ved jakt tok utgangs-
punkt i at en fra forvaltningshold ofte var mest opptatt av at je-
gere primært er.ute etter fangst, og lite annet. Dette har en for-
søkt å oppnå f.eks. ved habitatforbedringer eller utsetting av
dyr.
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4.2.1 Studier i USA

Somen motvekt til ensidig opptatthet av forvaltningen av viltet
tok flere til orde for at det viktigste produkt i viltforvaltningen
må være tilfredshet, nytte og ønskverdigeopplevelserfor men-
nesket. Men om antall jegere øker, og/eller om antallet dyr blir
redusert,hvordanskalen da sikreat tilfredshetenved jakta opp-
rettholdes? I mangeområder ble det sett på som et paradoksat
samtidig som fangsten ble redusert, økte antallet jegere
(Stankeym.fl. 1973). Kunne det være en nedre grensefor sann-
synlighet for fangst før jegere gir opp, eller kunne det være an-
dre sider ved jakta enn fangsten som er belønnende? Framtil
for 20 år siden hadde en kommet på sporet av noen slikesider,
somoppsummert av Schole(1973, s.5-6):
* Gledeved å være ute, samt naturopplevelser. Dette ble nevnt

som hovedgrunn av jegere i undersøkelser i Wisconsin,
Massachussetts,og Colorado. Peterle(1961) fant at så mye
som 79% av jegere i Ohio sa at noe av gleden ved en jakttur
er å opplevesolnedgang,blomster,og fugleliv.
Utfordringen ved å vinne over dyret. Dette ble nevnt i flere
undersøkelser,og i Coloradoog Wisconsinvar dette den siden
ved jakt somfulgte etter naturopplevelseri viktighet.
Sosialtsamvær. Dette ble også nevnt ofte, og det ble vist at
mindre enn 15% av jegerne i Maryland og Arizona drev jakt
alene. Klessig(1970) fant at andelen alene-jegerevar høyere
blant jegere fra landsbygdaenn fra byer, noe som kan skyldes
rent fysiskeforhold: på landet er det jaktområder i nærheten,
og derfor lettere å ta en tur på egen hånd.
Å skaffe mat. I dissetidlige undersøkelsenevar det svært få
jegere som sa at det viktigste målet var,å skaffe mat. Sendak
& Bond (1970) fant at bare en prosent av jegerne mente at
dette var hovedhensiktenmedjakta.

* Å skytedyr (jaktsuksess).Dette synteså være lite viktig for til-
fredshet med jakta. Kennedy(1970, i Kennedy 1974) fant at
62% av jegerne i New Hampshiresa at de hadde hatt en fin
jakt, 24% sa de hadde hatt en ganske bra jakt, mens 14%
var misfornøyd. Men det ble felt bare tre dyr pr. 100 jegere,
og 57% av de intervjuedehadde aldri skutt noen dyr i sitt liv.
Lignenderesultater finnes i undersøkelserfra Ohio, New York
og Washington (seSchole1973, s.6).

Slikefunn gjorde at forvalternevalgte å sepå antall jeger-dager i
felt som et bedre mål på verdien ved jakt enn antall dyr skutt.
Crissey(1971) mente at jaktopplevelsenblir mer givendejo van-
skeligeredet er å felle et dyr. Forå øke antallet dager brukt til
jakt mente han at det var en fordel om jakten ga lite utbytte i
antall kilo kjøtt; f.eks. foretrakk han selvå jakte på hjort med pil
og bue, også fordi dette representerteen mye større utfordring
til hansevner som jeger. Men heller ikke,ved å.telle antall da-

ger brukt på jakt fanger en opp de kvalitative sideneved jakt-
opplevelsene. Selvom jegere ikke kan oppgi alle viktige sider
ved den, er de subjektiveoppfatningene nevnt ovenfor opplagt
viktige. F.eks.Hendee (1974) foreslo derfor at en fulgte opp
funnene vedrørende "flersidig tilfredshet" ved jaktutøvelse,og
formulerte 6 påstandersom en ramme for videre forskning:

Det viktigste produkt i viltforvaltningen er jaktopplevelsen,
,somproduserertilfredshet hosjegeren.
Tilfredsheter den umiddelbareog positivegledeved opplevel-
sen,6g denne kan lede til mer varige fordeler eller nyttige ef-
fekter for utøveren,som f.eks. bedre fysiskog psykiskhelse.
Fangster en viktig del av tilfredsheten, men bare en av flere.
Andre siderved jakta .kanvære mer nyttig på sikt.
Kvalitet ved en jakttur bestemmesav om jegeren finner den
blanding av tilfredsstillelsersom han søker.Sidendet er indi-
viduelle forskjeller i hva jegere ønsker betyr dette at en i det
enkelte jaktområde må kunne tilby et vidt spekter av opple-
velsesmuligheterfor å tilfredsstille flest mulig jegere, men en
vissmulighet for bytte må væretilstede for alle.
Tilfredshetved jakta varierermed de aktuelle betingelsene,og
disse betingelsenekan forvaltes. Det tenkes her på popula-
sjonsbestand,leirplasser,informasjon, tilgjengelighet, osv.
I viltforvaltningen bør en prioritere elementer ved tilfredshet
som er mest knyttet til jakt, og ikke tenke så mye på de som
også kan oppnås ved andre rekreasjonsaktiviteter.Eksempler
er jakt med hund, utmanøvreredyr, og løsneskudd.

Påbakgrunn av denne tankegangen tok Hendeefor seghjorte-
jakt i en typisk vest-stat i USA,og foreslo hvilke dimensjoneren
kunne se nærmerepå for forskjellige typer hjortejakt, henholds-
vis "Back-country Hunt", "General-seasonParty Hunt", "Meat
Hunt", og "Special-skillHunt". Resultatenefra noen andre un-
dersøkelservar ikke helt i samsvarmed hva som er nevnt oven-
for. Stankeym.fl. (1973) fikk svarfra 418 hjorte- og elgjegerei
Montana, og to tredeler av dem la mestvekt på å felle dyr og å
sedyr. Restennevnteat det å komme ut, få mosjon,og å opple-
ve uberørt natur var det primære. De som ikke skjøt dyr var
minst interessert i å komme tilbake til sammejaktområde året
etter.

Potter m.fl. (1973) fikk data om jakttilfredshet fra 5540 jegere i
Washington State. Det var satt opp hele 73 spørsmålom antatt
viktige siderved jakta, og svareneble underkastet faktoranalyse.
Resultatetble 11 faktorer, som i her ordnes i rekkefølgefra mest
til minst viktig: NATUR(være ute og oppleve naturen), KOMME
VEKK(fri fra jobb, familie, sivilisasjonen),SELSKAP(sosialtsam-
vær med venner), SKYTE(bruke våpen, skyte på dyr), FERDIG-
HETER(lure viltet, vise andre ferdigheter), VIKARIERENDEJAKT
(lesemagasiner,se programmerom jakt), VISETROFE(til familie
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og venner), FANGST(mengde fangst med hjem), UTSTYR
(samlevåpen, stelle dem), SNAKKEMEDANDREJEGERE(uten-
om eget lag), SEANDREJEGERE(fra andre lag). Det er klart at
opplevelseneetter jakta er sammensatt,og at fangsten ikke er
viktigst. Dimensjonene natur, komme vekk, og selskap veide
klart tyngre enn de andre. Vi merker ossogså at kontakt med
jegere utenom ens eget selskap er av det jegerne syntes var
minst viktig, mens sosialt samvær innen eget jaktlag kom på
3.plass. Det store antall jegere som deltok i denne undersøkel-
sentillot en visskarakteristikkav grupper jegere ut fra hva de la
mestvekt på. Storviltjegerela mer vekt på ferdigheter, trofe, og
utstyr enn andre jegergrupper. Dataene ble reanalysert av
Hautaluoma & Brown (1979) som gikk videre i å skille mellom
forskjellige grupper av jegere. De.fant bl.a. at naturkontakt,
fangst, utstyr, ferdigheter, og kontakt med andre jegere utenom
egen gruppe ble nevnt som viktige siderved jakta av alle hjorte-
jegere. Såble det skilt mellom ti grupper hjortejegere,hver med
sitt eget tilfredshetsmønster.

Kennedy(1974) fikk data fra 373 hjortejegere i Maryland, hvor-
av de fleste var bymennesker.Jegerne la mest vekt på utfor-
dringen ved å lete opp dyr (31%), komme ut i naturen (27%),
og å komme vekk (12%). Nær 80% nevnte ikke det å skyte
hjort somett av de to viktigste siderved jakta. Men på spørsmål
om de ville bli skuffet dersom de ikke fikk skutt hjort neste år
svarte22% "svært skuffet", 56% "litt skuffet", og 22% "ikke
skuffet i det hele tatt". Påspørsmålom de ville bli skuffet der-
som de ikke fikk skutt dyr i løpet av de nestefem år var svar-an-
delene i de tre kategoriene hhv. 62% ("svært skuffet"), 30%
("litt skuffet"), og 8% ("ikke skuffet i det hele tatt"). Å skyte
dyr på den aktuelle turen syntesaltså ikke å være såviktig, men
på sikt spillerdet nok likevelen stor rolle.

OgsåCopp (1975) understrekerbetydningen av at jakt kan sees
på som en form for eskapisme. Han intervjuet andejegere i
California, og selv om mange hadde store vansker med å angi
årsakentil at de jaktet, var det vanligste svaret "å komme vekk,
slippefra" arbeid og familieforpliktelser. Men naturkontakt, so-
sialt samvær,og trening i jaktferdigheter ble også nevnt. Copp
fant det også iøyenfallendeat de som skjøt fugler var sværtopp-
tatt av byttet som trofe, ved å plasseredet slik at andre så det,
vise det til andre, osv. De fleste jegerne beskrevjakta som en
svært sterk opplevelse, langt mer opphissende enn å få fisk.
Mange sammenlignetdet med å delta i kamp, eller i et motor-
race.

Nord i New York State besvarte 144 hjortejegere et spørreskje-




ma fra Deckerm.fl. (1980). De ble bedt om å angi tilfredsheten

ved sistejakttur, og om å vurdere i hvilkengrad denne jaktturen

avvek fra en ideell jakttur. Sekstiprosent var fornøyd med tu-
ren, 25% var misfornøyd, restenvar nøytrale. Viktigste sideved
jakta var å komme ut i naturen, og å sehjort eller spdretter den.
Av sekundærbetydning var å skyteetter hjort, bruke jaktferdig-
heter, og å komme vekk fra hverdagenog slappeav. De sider
ved den aktuelle jaktturen som avvek mest i negativ retning fra
en ideell jakttur var å skyteetter hjort, se hjort, bruke jaktferdig-
heter, vise trofe, og bruke utstyret; dette er som vi ser alle ele-
menter ved å høste vilt. Disseresultatene passerbest overens
med Stankeym.fl. (1973; seover). Skulleturen blitt bedre, måt-
te mulighetene for å seeller skyte dyr vært bedre. Men jegerne
nevner likevelandre siderved jakta som sværtviktige, så uttryk-
ket flersidig tilfredshet passerogså. Det kan ifølge denne under-
søkelsenvære en fordel ikke bare å spørrejegere hva de likte
bestved en bestemtjakttur, men ogsåå spørreom hva somskal
til forat nestetur skalbli enda mer vellykket.

Det å felle dyr er altså ikke det enesteverdsatte mål ved jakta,
og det er ikke engang det viktigste for endel grupper. Likevel
gjenstår det faktum at både jegere og betydningsfulle andre
rundt dem legger stor vekt‘ på om det ble fangst eller ikke.
Jegerenselvvil vise byttet og snakkeom det, og andre vil stille
spørsmålom det ble fangst. Fangstenbetyr derfor sikkert en del
for utøverenog for hansvenner og familie. Men det er ogsåvik-
tig at fangst er en relativt sjelden hendelse. Dersom det ble
fangst ved hvert eneste skudd som ble avfyrt, eller på hverjakt-
tur, ville nok antallet jaktturer bli redusert. Når belønning i form
av bytte kommer ganske sjelden må en streve mer for den, og
antallet jaktdager vil øke. Dette fenomenet har en .parallelli psy-
kologien, hvor det har vist seg blant mange arter at dersom et
individ gis belønning hver gang det utfører en handling, vil
handlingen raskt opphøre dersom belønningenopphører. Men
dersom belønning gis sjelden (f.eks. ved hver 50.handling) må
individet arbeide mer for å oppnå den, og handlingen fortsetter
selvom belønningenfjernes. Det vanlige for jegere er å komme
hjem .utenfangst. Eksemplerpå dette er at bareen av fem hjor-
tejegere i Wisconsinkommer hjem med fangst, bare 50% av gå-
sejegereskyter minst en gås pr. sesong,og færre enn 20% av
kalkunjegere i Maryland skyter en fugl. I Norge fant Kastdalen
(1992) at harejegerenbrukte 11 dager for å felle en hare,og rå-
dyrjegeren12 dager på å felle et rådyr. Selverfarnejegere bruk-
te i gjennomsnitt 12 dager på å felle en storfugl.

Vaske m.fl. (1986) stilte spørsmålom generell tilfredshet med
turen til deltakere i seksundersøkelserblant jegere og fiskere i
USA (og de ktinne svareved å krysseav på en skalafra "dårlig"
til "perfekt"). Data om fangst var også samlet inn. Jegere og
fiskere uten fangst ga uttrykk for laveretilfredshet enn de som
hadde fått fangst. (De som hadde fangst var likevel mindre til-
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freds enn andre grupper friluftslivsutøvere, se 4.3). Forfatterne
legger vekt på at fangst er en lett målbar enhet: kommer en
hjem med eller uten fangst blir det registrert og lagt vekt på.

I en annen undersøkelsetok Vaskem.fl. (1986) for seggåsejege-
re i Maryland. Dennejakta foregår ved at jegere sitter kamuflert
på bestemte steder, med gj.sn. 100 yds. mellom hvert sted.
Intervjuer med 230 jegere på stedet ga bl.a. som resultat at til-
fredshet med jakta korrelerte positivt med å se fugl, å skyte
noen skudd, og med fangst i eget jaktlag. Men det var ikke
samsvarmellom tilfredshet og egen fangst. Mengden av kon-
takt med andre jegere korrelerte positivt med tilfredshet; det
gjorde også alle variabler innen kategorien naturopplevelserog
sports-ferdigheter. En regresjonsanalysetydet på at variablene
knyttet til vilt (se/skytefugl) var minst viktige samletsett, men li-
kevelvar en enkelt av dissevariablene signifikant: ønskeom å
skyte flere fugl! Dette tyder på at Decker m.fl. (1980) var inne
på noe vesentlig når de spurte om hva som kunne gjøre turen
enda mervellykket. Vi ser igjen at andre siderved jakt enn egen
fangst (naturopplevelser, sosialt samvær) tillegges mest vekt,
men at fangst likevelville ha gjort turen mervellykket.

Hammitt m.fl. (1990)samlet informasjonom sidervedjakta blant
260 hjortejegerei Tennessee.Som uavhengigevariableble valgt
1) Tidligere erfaring med hjortejakt, 2) Høsting/fangst(dyr sett,
skutt på, skutt), 3) Forvaltning (syn på veier, regler, kart), 4)
Tetthet (mange jegere), 5) Jegeratferd (syn på egnethet, fyll,
ulovligheter),6) Naturligfriluftsliv (væreute i natur, like sanseinn-
trykk), 7) Kvalitet på jakta (evaluering langs skala fra 1 til 6).
Avhengigvariabelvar Generelltilfredshet medjaktturen (skalafra
1 til 5). Resultateneviste en tilfredshet på 3.61, og en regre-
sjonsmodell redegjorde for 50% av variansen. Fem av de syv
uavhengigevariablenekom ut som signifikante prediktorer, ord-
net etter styrke: Naturlig friluftsliv, Kvalitet på jakta, Tetthet (ne-\
gativ korrelasjon),Høsting/fangst,og Jegeratferd(negativ korre-
lasjon). Det å være utendørsog i kontakt med naturen var altså
viktigereenn å skytedyr, men ogsåfangstenvar positivt korrelert
med tilfredsheten. Antall dyr sett syntesimidlertid å væreviktige-
re enn virkelig fangst, og det kan vel diskuteresom dette bør fø-
resunder naturopplevelseeller under fangst-kategorien.

Disseresultatenestøtter altså ikke de undersøkelsenesom vekt-
legger fangsten, og Hammitts resultaterer overraskendesett på
bakgrunn av at over 85% avjegerne haddeforventinger om å få
skutt dyr, mens bare 11% fikk det. Likevelvar 63% svært godt
fornøyd med jaktturen. For'Skerneselv mener at jaktformen må
tas i betraktning for å kunne tolke resultatet. Hjortejakt er en

.gruppesport, og det viktigste kan være fangst for laget, ikke
nødvendigvisfor en selv.

Selvom de forskjellige undersøkelsenegir forskjellig vekt til be-
tydningen av fangst i forhold til andre verdier ved jakta, taler
alle for at modellen "flersidig tilfredshet" må godtas. Natur-
kontakt, sosialt samvær, å komme vekk fra det ensformige,
m.m., er også viktig. Noe av forskjellene mellom undersøkels-
ene kan skyldesforskjeller i jaktform, jegergruppe, forventinger,
spesielle miljøforhold (tetthet av dyr eller jegere),osv.
Mennesker har lett for å finne de forklaringer som passerbest
på egen atferd, og vil gjerne finne noe positivt ved aktiviteter
som de selv har valgt. Reiseren på jakt for å ha det gøy vil
mange lett finne siderved turen som har vært positive selvom
det ikke ble bytte, selv om de kanskje hadde håpet på fangst.
Enkan vente at de forskjellige sideneved en jaktopplevelsekan
erstatte hverandre: dersom en opplevelseikke kom, kan vi iste-
det legge mer vekt på en annen. Hvis f.eks. sannsynligheten
for fangst blir kraftig redusert, hva vil da skje med tilfredshe-
ten? Dersomjegere er oppmerksomme på at sannsynligheten
for fangst blir mindre, men likevel tar turen, er det grunn til å
tro at de vil være like tilfreds som når fangstmulighetene er sto-
re, men at de istedet legger mer vekt på andre verdier ved jak-
ta. Hultsman m.fl. (1989) belyste dette "vekslingsforholdet"
mellom fangstmuligheter og tilfredshet i en undersøkelse i
Indiana, hvor utskyting av hjort førte til at fangstsannsynlighet-
en falt sterkt fra -helg1 til helg 3. Oddsfor å skyteen hjort var 1
til 3 ved helg 1, 1 til 4 i helg 2, og 1 til 10 for helg 3. lalt 228
jegere ble spurt om tilfredshet ved jakta, om hjort ble skutt, om
kamerat skjøt hjort, og om området var tilfredsstillende.
Resultateneviste at jegerne var omtrent like godt fornøyd alle
tre helger, men fangst var også korrelert med tilfredshet. Det
synessom om de som jaktet når det var lite hjort igjen la mer
vekt på andre faktorer enn fangsten.

I de fleste av studiene ovenfor har en tatt for se'ghjorte- eller
ande-jegere. Viktige siderved jakta kan variere fra en jaktform
til en annen, og Hazelm.fl. (1990) ønsketå kartlegge tilfredshet
vedjakta blant de somjaktet på ville kalkuner i Michigan. Enlis-
te på 24 sidervedjakt ble besvartav 483 jegere. Av dissehadde
10% klart å skyteen fugl. Førtisjuprosentavjegerne syntesjak-
ta var god eller svært god, mens 32% svarte dårlig eller svært
dårlig. De som hadde skutt fugl var mer fornøyd enn de som
ikke hadde det. De fleste jegerne svartepositivt på spørsmålene
om siderved jakta som hadde bidratt til tilfredshet. De sidersom
forsterket tilfredshet ved jakta mest var å komme vekk fra
dagliglivetsproblemer, sevilt, verdsettenaturen, sosialtsamvær,
og å lære mer om jakt. Statistiskanalysega sju dimensjonerfor
jakttilfredshet: 1) Forberedelse,2) Søkingetter fugl, 3) Fangst,4)
Naturkontakt, 5) Sosialkontakt med andre, 6) Kameratskapin-
nen følget, og 7) Sesong(årstid og vær). I forhold til tidligere
studierer det verdt å merke segat været slo ut i denne undersø-
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kelsen. I tillegg er dimensjonen "Forberedelse" relativt ny, selv
om også Potter m.fI.(1973) nevnerklargjøring av våpen som vik-
tig for jaktopplevelsen. En forberedelsesfasekan inneholdever-
difulle aktiviteter, som lesing av kart, klargjøre utstyr, og å lese
om vilt. Å ha noe å sefram til kan ogsåvære forebyggende me-
disin mot kjedsomhet og håpløshet som plager mange i vel-
standssamfunnet. Det er også verdt å merke seg at Hazelm.fl.
fant et skille mellom det å søkeetter/lokaliserefugl, og å skyte
fugl. Dette kan være det sammeskillet som andre har brukt idet
de har skilt mellom "å se" vilt og å skyte vilt, men jakt på ville
kalkuner kan være spesiellved at en kan bruke kallelyder for å
lokaliserefuglene. Hazel m.fl. (1990) fant også at de erfarne
kalkunjegernela mindre vekt på naturen enn hva de med min-
dre erfaring gjorde, i motsetning til funn av Jackson& Anderson
(1985), somviste at erfarne (16 år eller lenger erfaring) hjorteje-
gere uttrykte størst tilfredshet med naturen.

4.2.2 Norske undersøkelser

1Norge har Eeg(1974, se Gjedtjernet 1980) spurt jegere om de
tre viktigste grunnene til at de jakter. Nær to tredjedeler svarte
at det viktigste er å oppleve naturen, eller spenning, og bare
18% nevnte kjøtt eller matauk som viktig motiv. Bjertnæs
(1973, se Gjedtjernet 1980) samlet informasjon fra jegere i
Nordmarka. De kunne angi flere grunner, og resultatenevisteat
jegerne la mestvekt på mosjonog frisk luft (86%), ro og stillhet
(85%), sevilt (82%), naturbetraktninger (74.9%), og "ha los el-
ler stand" (72.9%). Å felle vilt ble nevnt som viktig av 35.5%,
men bare 17% svarte "for kjøttets skyld".

I forbindelsemed arbeidet med de midlertidig vernedevassdragi
Norge utførte Direktoratet for vilt og ferskvannsfiskeen omfat-
tende jeger-undersøkelsefor jaktsesongen1978/79 (Reitanm.fl.
1982).Spørreskjemable sendt til vel 12 000 jegere i 66 kommu-
ner over hele landet, og det kom svarfra 9161 jegere. Av disse
svarte 1113 jegere på et mer omfattende spørreskjema. Bl.a.
ble de bedt om å anslåhvor stor betydning seksoppgitte faktor-
er haddefor jakta. Å drive fysiskaktivitet/mosjon var den viktig-
ste årsaksom ble oppgitt (ca.65% svarte stor betydning), og å
bli kvitt spenningog å slappeav ble nevnt av nestenlike stor an-
del. Dernestfulgte opplevelseav spenning (ca.55% stor betyd-
ning), og gruppen "Annet", som innbefattet svar som natur-
opplevelse,trivsel i skogog mark, m.m. Noe under 30% oppgav
sosialtsamværsom av stor betydning. Håp om god fangst ble
oppgitt som av stor betydning av bare 20% av utvalget (men
55% tillegger det en vissbetydning). Leggeren sammensvaral-
ternativene "stor betydning" og "en viss betydning" svarte
rundt regnet 90% jegere positivt på hver av kategoriene mo-

sjon, spenningog avstressing.Samletbedømte 47% av jegerne
rekreasjonsverdier å ha stor betydning for jakta, mens 21%
svartesosialeverdier,og 18% svarteøkonomrskeverdier.

I en jegerundersøkelse (n= 430) utført i Trondheim i 1986
(Brattested& Rønningen1987) kom en fram til en rangering av
forhold som er viktige for å drive jakt. Rekreasjonble nevnt som
en vesentliggrunn av nestenalle jegerne (99%). Dernestfulgte
samvær med jaktvenner (84%). Samarbeid med hunden ble
nevnt av 33%, og omtrent like stor andel nevnte matauk som
motiv. Det framkom en forskjell mellom storvilt- og småviltjegere
i vektleggingen av matauk som vesentlig motiv, idet 27% av
storviltjegereog 4% av småviltjegerenevntedette somviktig år-
saktil jakt.

Langåker & Øyjordet (1987) samlet data blant småviltjegere i
Lom i sesongen1986/87. Naturopplevelseog spenningved jakta
ble satt høyt, mens mosjon og sjansefor god fangst ble vurdert
lavest.

Andre funn av betydning finnes i internasjonale undersøkelser
hvor sammenligning mellom typer av jegere har vært hovedfor-
målet.

4.3 Motivasjon og tilfredshet i for-




skjelligegrupper av jegere

Brown m.fl. (1977) sendte spørreskjema til hjortejegere i
Colorado. Dimensjonerved tilfredshet ble identifisert, og hver
jeger ble vurdert ut fra hvor viktig han syntesden enkelte di-
mensjonvar for hansjakt-tilfredshet. Ut fra vissekriterier ble fire
dimensjonervalgt ut: 1) Lett jakt (søkedyr fra kjøretøy,skytedyr
nær kjøretøy,jakte i godt vær, osv.),2) Fangst(skyte,drepe dyr,
skaffe kjøtt, vise bytte), 3) Kontakt med andre jegere (se/snakke
med andre), og 4) Natur (være ute, mosjonere, se dyreliv).
Svarmønsteretga grunnlag for å skille mellom åtte jegertyper,
som eksemplernevnesher: Type 1: Natur og Fangst-jeger,som
sterkt misliker Lett jakt; Type 2: Lite Motivert Høstingsjeger,for
hvemfangsten betyr noe, mensde andre dimensjoneneikke slår
ut, Type8: "Gung-ho"-jeger, som verdsetteralle dimensjonene
høyt (de andre typene viser andre kombinasjonerav tilfredshet).
Undersøkelsenviste at jegerne ikke var en homogen gruppe
m.h.t. motiver, noe som en felles analyseav alle jegere lett ville
gitt inntrykk av.

Wright m.fl. (1977) kartla trekk ved følgende jegergrupper,etter

byttedyr: Vakteljegere, Kanin/ekorn-jegere, Andefugljegere,

Pelsdyrjegere,Ivrige Generalister (fler enn en av kategoriene
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ovenfor), og Tilfeldige Generalister. I tillegg til demografiske
trekk fant en flere forskjeller mellom gruppene når det gjaldt
motivasjon. Forberedelsetil jakta var viktigst for andefugljeger-
ne, men minstviktig for vakteljegerne.Vakteljegerneog de ivri-
ge jegerne la sjeldenvekt på avslappingsaspekteteller på betyd-
ningen av å unnslippe daglige rutiner. Verdien av å komme
vekk og å finne ensomhet var viktigst for andefugljegere, ka-
nin/ekorn-jegere,og for ivrige jegere. Videre syntes ivrige ka-
nin/ekorn-jegereå være mest opptatt av om det var mye bytte-
dyr, og denne gruppen (samt pelsdyrjegerne)var mest opptatt
av økonomiskesiderved jakta. Noenjegere hadde sluttet å jak-
te. De oppgitte årsakenetil dette var (ordnet etter viktighet): ar-
beid hjemmetar for mye tid, jobben tar for mye tid, fysisk ueg-
net, skyldfølelseved å drepe dyr, for mange jegere, og for lite
dyr.

Motivene for jakt kan være forskjellige for de forskjellige grup-
per av jegere, og de kan endre seg over alder. I Purdy m.fl.'s
(1989) oppfølging av jegere i New York var det grunnlag for å
delejegere inn i tre grupper etter hvilke motiver de uttrykte ster-
kest. Gruppe 1 skal være Prestasjonsorientertejegere, som er
mest opptatt av å oppnå et mål, som en viss mengde fangst.
Gruppe 2 kan kalles Sosialt orienterte jegere, fordi de legger
mest vekt på sosialt samværog kameratskap,og Gruppe 3 be-
nevnes Opplevelsesorientertejegere (de legger mest vekt på
opplevelsenav fred, tilhørighet og det tradisjonelleved jakta, og
på naturkontakt). De fleste har vel noe fra hver gruppe i seg,
men Purdymenerat for de aller fleste jegerevil en type domine-
re. Verdiorienteringen synteså øke i betydning fra jegerprøven
avleggestil fem år seinere. Defleste i den minoriteten som had-
de lagt mestvekt på prestasjonereller det soSialetidligere, skif-
tet til å framheve betydningen av oppleveFsesverdienenoen år
seinere. Men noen skiftet også den andre veien, og motivene
for jakt (som målt ved å spørreetter sider ved tilfredshet etter
jakta) er følgelig endring for mangejegere.

Tyskejegere som reisertil Canadapå jakt er sosialtsett en spesi-
ell gruppe, idet de er eldre enn vanlig for jegere, og langt mer
økonomisk velstående. Schulz (1990) spurte en gruppe tyske
jaktturister om hvorfor de reiste til Canada på jakt. Det oftest
oppgitte motiv var å oppleve villmark og uberørt natur (ca.
90%), fulgt av mulighet for å jakte på "eksotiskearter", og å få
med trofe.

Tidligere (3.3) diskuterte vi i hvilken grad friluftslivsaktiviteter vil
kunne erstatte hverandre. En kan benytte forskjellige metoder
for å belyse dette, f.eks. former for faktoranalyse: aktiviteter
som går sammen i en faktor kan tenkes å kunne erstatte hver-
andre. Det vil imidlertid ikke alltid være slik, fordi sammen-

hengen kan skyldes påvirkning fra utenforliggende faktorer
som ikke er målt. Interessefor seiling og for å gå i operaen kan
finnes i samme faktor, men det kan f.eks.skyldesen bestemt
klassetilhørighet,og ikke nødvendigvisat de dekker de samme
psykologiskefunksjoner. En alternativ måte å se etter likheter
og forskjeller mellom aktiviteter på er å forsøke å måle betyd-
ningen av enkeltsiderved dem. Enaktivitet kan delesopp i for-

beredelser, sosialt samvær, måloppnåelse (f.eks. fangst), og
evaluering etterpå. Baumgartner & Heberlein (1981) sammen-
lignet gåsejegeremed hjortejegere i Wisconsin i 1977, og fant
at den sistnevnte gruppen så klart færre alternativer til "sin"
jaktform enn hva den første gruppen gjorde. Hjortejegerne
vurderte videre sosialt samværsom langt viktigere enn hva gå-
sejegernegjorde, og de var langt oftere gitt innføring i sin jakt-
form av familiemedlemmer. De verdsattevidere deltakelsei jak-
ta høyere,og de deltok i større grad enn gåsejegerne. Og det å
få fangst var viktigere for hjortejegerne enn for de andre. Det
seraltså ut til at den opplevde mening ved de forskjellige sidene
ved jakta varierer fra en jaktform til en annen, selv om det i
begge tilfeller dreier seg om utendørsaktiviteter hvor det jaktes
på dyr med gevær. Mulige forklaringer på forskjellene kan fin-
nes både på det kulturelle, det personlige, og på det økolo-
gisk/juridiske nivå. Jakt på gjesser svært kortvarig i området,
og er mer væravhengig enn hjortejakta. Dette kan ha fått gå-
sejegernetil å søkemer aktivt etter alternativer. At trofeet betyr
mye for en hjortejeger gjør kanskjeat han finner andre jaktfor-
mer mindre interessante.I tillegg kommer som vi så i diskusjo-
nen av sosialiseringat familiesamværet synes å resultere i en
mer varig jaktinteresse.At hjortejegere gir uttrykk for at de ikke
kan tenke seg å bytte ut denne jaktformen med andre frilufts-
livsaktiviteter er også vist av Donnelly & Vaske (1981). Re-
sultater som disseviserat hindringer for utøvelseavjakt kan vir-
ke kraftigere for en jaktform enn for en annen.

I en undersøkelseutført ved Direktoratet for vilt og ferskvanns-
fisk (Reitanm.fl. 1982) spurte en jegerne om hvor mye de drev
med andre aktiviteter enn jakt. Skiturer, fotturer, og fritidsfiske
(ikke laks) ble nevnt oftest, mens sykkel/rideturer,og padle/båt-
turer sjeldenble nevnt.

Som en kunne vente gir denne gjennomgangen av undersøkel-
ser et inntrykk av jakt som en svært sammensatt virksomhet,
hvor antall og intensitet ved motiver og følelserer mangeog va-
rierende,hvor gruppeforskjellerog individuelle forskjeller er sto-
re, og hvor metodiskevanskerer betydelige. Sanyal(1991) for-

,søker å ordne de forskjellige faktorer og prosesseri en modell
hvor begrepet "jaktstrategi" står sentralt. Han tar utgangs-
punkt i at regulering av en art oftest har blitt sett på som et re-
sultat av artens populasjonssærtrekk,av habitatkarakteristika,av
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forvaltningsbestemmelser,og av jakttrykket. Tradisjonelt har
jakttrykk vært definert ut fra antall, tetthet og fordeling av jege-
re. Men jegere er forskjellige. De har forskjellige motiver for å
jakte, kunnskapenom arten det jaktes på varierer, og jegere er
forskjelligenår det gjelder hvilke typer av dyr de er ute etter. Alle
disseforskjellige sidenepåvirkervalg av våpen, jaktterreng, grad
av sosialjakt, bruk av hund: slike ting inngår i jaktstrategien for
den enkelte.

Sanyalskissererfem deler i sin modell:
Disponerendefaktorer. Her spørresdet om hvem det er som
jakter. En bør vite noe om demografiske vari3bler, samt om
sosialiseringog jaktkultur i oppveksten, hvor holdninger til
natur og dyrelivkommer inn.
Hvaer målet? Hvavil jegerne oppnå? Pådette trinn kommer
alle nevnte forhold ved tilfredshetsforskningen inn i bildet. En
jakter ikke bare fordi det finnes dyr. Byttet er en nødvendig,
men ikke tilstrekkelig faktor for at folk skal gå på jakt. Oftest
ønsker jegere å få innfridd en "pakke" med forskjellige øn-
sker.
Jaktstrategi: hvordan jakter en?. Dersom en primært er ute
etter fangst jakter en annerledesenn om en først og fremst
ønsker sosialt samvær,og en må anta at taktikken en velger
er tilpasset det målet en har. På dette området eç det gode
modellerå hente fra studiet av dyrsatferd, hvor optimalt mat-
søkharvært studert lengeog vel.
Utbyttet. Spørsmåleter hvilket utbytte jegeren har hatt av tu-
ren eller av en sesong,og hvordan dette passermed motiver
og forventninger.
Konsekvenserog evaluering. Etteren jaktsesongevaluererje-
geren opplevelserog utbytte, forklarer for seg selv og andre
hva som var positivt og negativt (og hvorfor det ble slik), og
trekker konsekvenserfor nestesesong.

Tidligereundersøkelserhar oftest tatt opp bare en av de delene
som Sanyalnevner.Om en kunne finne ut noe om hvilke dispo-
nerendefaktorer som går sammenmed bestemt mål og bestem-
te konsekvenser,ville en oppnå en bedre kategoriseringav jege-
re. Sanyal& McLaughlin ( Sanyal 1991) analyserteThe Idaho
Rifle Elk Hunting Database. Følgende dimensjoner angående
mål for jakt framkom:'Oppleve Naturen, Utvikle og Praktisere
Ferdigheter, Fangst, Sosialt Samvær, Trofe-jakt, Vise Presta-
sjoner,og KommeVekk. I tillegg hadde databaseninformasjon
om tidligere erfaring med jakt, og om diversesosio-demografis-
ke forhold. Analysenresulterte ikke i sterkestatistiskesammen-
henger, men det antydes tre typer av folk som driver jakt på
nord-amerikanskhjort. Den ene gruppen består av unge, ikke
velståendejegere uten preferanse for bestemte typer dyr, og
som har som hovedmål å utvikle og å bruke jaktferdigheter.

Den andre gruppen syneså være en mer erfaren jeger som bru-
ker mye tid på jakt, som foretrekker en bestemt type utgave av
byttedyrarten, men som legger liten vekt på høsting. I den tre-
dje gruppen finner vi eldre jegere somjakter lite, og hvis mål er
sosialt samvær. Framgangsmåtenog hypoteseni denne under-
søkelsener interessante,men i slikeopplegg er en selvsagtbun-
det av den informasjonensom finnes i databasenfra før. Det er
tvilsomt om de som samlerog fører jaktstatistikk spøretter opp-
lysningersom er viktige for å analyseregrunner til at folk jakter,
eller for å forstå utkommet av jakta. Sanyalville gjort mer inter-
essantefunn dersom databasenhadde inneholdt viktigere opp-
lysninger om disponerende faktorer. Men denne innvendingen
gjelderogså tidligere undersøkelser.

I friluftslivsforskningen har en skilt mellom konsummerendeog
ikke-konsummerendeaktiviteter, hvor den førstnevnte kategori
først og fremst angår aktiviteter hvor et produkt er målet, og
hvor den andre fylles primært av opplevelser. Å oppleveet vak-
kert landskap nevnesofte som et typisk eksempel på en ikke-
konsummerendeaktivitet, mensjakt og fiske betraktessom pro-
totypen på konsummerendeaktiviteter. Vi har sett at det er fle-
re tilfredsstillendesiderved jakt enn produktet "kjøtt", men det
er mange grunner for å anta at det tross likheter likeveler en ve-
sensforskjellmellom jakt på et produkt, 'og jakt etter vakre,gode
naturopplevelser. Dersom naturopplevelsereller sosialtsamvær
var de helt dominerende motiver for jegere kunne de gått en tur
i skogen uten våpen. Det er heller ingen jegere som jakter i et
område hvor de vet det ikke finnes vilt, og fiskere forlater vann
hvor det oppdagesat det ikke er fisk. I tillegg kommer at jege-
rensfamilie og venner nestenalltid er sværtopptatt av fangstre-
sultatet, og dette er vel det jegeren først spørresom når han
kommer hjem. En fotturist eller syklist får heller spørsmålom
det har vært en fin tur. Forenkelte ikke-konsummerendeaktivi-
teter kan "fangsten" likevelvære viktig; en ornitolog vil ganske
ofte vurdere utbyttet ved en tur ut fra antallet arter han så, og
hvor sjeldnede var.

Dersom turens viktigste mål er fangst er dette noe en lett kan
observere,og dessutener fangsten vanskeligå oppnå. Flertallet
jegere vender da også tomhendte hjem. Det er derfor lett å fin-
ne årsaker til en "bomtur" ved å skylde på andre forhold enn
egen dyktighet (været, byttet, Direktoratet). Følgeliger det psy-
kologisk sett enklere å være misfornøyd. Hvis en derimot får
fangst, har en noe å vise fram, og en kan forklare dette ut fra
egen dyktighet. Daer det lettere å være fornøyd.

En friluftsutøver som er ute etter naturopplevelsertrenger ikke

vise fram trofeet ved hjemkomst, og vil alltid ha kunnet oppleve

noe positivt. Tilfredshetenblant dissebør være høyereenn hos
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jegerne. Vaskem.fl. (1986) stilte spørmålom tilfredshet med tu-
ren til ellevegrupper friluftslivsutøverei USA.Spørsmåletgikk ut
på å la den enkelte vurdere turen på en skalafra 1 (dårlig) til 6
(perfekt). Gruppenekom fra flere forskjellige stater, og var opp-
tatt av forskjellige aktiviteter. Jegere uten fangst var mest mis-
fornøyde: 52% hadde hatt en dårlig tur, 12% hadde hatt en
svært bra tur. Jegeremed fangst var mer fornøyd: 27% hadde
hatt dårlig tur, mens40% hadde hatt en svært god tur. De som
haddevært ute på en "ikke-konsummerende" tur (i dette tilfel-
let var det fotturister, badeturister, kanopadlere,og raftere) var
mest fornøyd: 4% hadde hatt en dårlig tur, mens 69% hadde
hatt en svært bra tur. Vi merker oss at graden av tilfredshet
blant jegere i denne omfattende undersøkelsener lavereenn i
flere av de undersøkelsenevi har nevnt tidligere, hvor ca.60%
har uttrykt tilfredshet med jakta ( Decker m.fl. 1980). Og i en
undersøkelsefra Alaska (Snepenger& Bowyer 1990) fant en at
jegere og fiskerevar svært godt fornøyd, idet de i gjennomsnitt
svarte4.32 på en skalfra 1 (dårlig)til 5 (eksellent). Enmå regne
med forskjeller i tilfredshet fra sted til sted, etter hvordan spørs-
målenestilles,etter hvor myefolk har betalt for turen, osv.

Kellert (1980) fant at 25% av et nasjonalt utvalg fra USAhadde
drevet med fugleobservasjonerde sisteto åra. Nasjonaleover-
sikter utført av U.S.Fishand Wildlife Servicei 1975 viste at ca.
55% av alle amerikanere over 16 år var opptatt av "noncon-
sumptiveuseof wildlife", og en annen undersøkelsetydet på at
hvert år tar over halvpartenav alle amerikanereut på tur for å se
på eller fotografere dyreliv. Shawm.fl. (1985)viste at over 52%
av alle amerikanereover 15 år (89 mill.) hadde utbytte av å ob-
serveredyreliv nær bostedet minst en gang i løpet av undersø-
kelsesåret(1980). I en liknende undersøkelsei 1985 hadde tal-
let økt med 30%. I 1980-undersøkelsenreiste 17% (29 mill.)
noe lenger vekk for å observeredyreliv. Det ble vist at denne
gruppen menneskeravvekfra jegere på ett vesentligpunkt: nes-
ten like mange kvinner som menn deltok i dyreobservasjoner.
Deltakingsandelenvar omtrent lik for alle aldersgrupper, men
det var en liten tendens til at deltakelsenøkte med økende ut-
dannelseog inntektsnivå. Det var to aktiviteter som skilte seg ut
i omfang: foring av ville fugler, samt å observeredyr og å arts-
identifiseredem. Ca. 60 mill, menneskervar opptatt med dette.
I tillegg kan nevnes at ifølge en undersøkelsepå samme tid
(1985) deltok 75% av en gruppe jegere også i dyreobservasjon-
er, i tillegg til jakt. Dette er et rimelig resultat, sett på bakgrunn
av teorien om flersidig tilfredshet for jaktutøvelse.

Såkalt ikke-konsummerendeaktiviteter er altså viktig både for
jegere og for ikke-jegere i det amerikanskesamfunn. Her er det
felles interesserfor alle grupper, og omfanget tilsier størreopp-
merksomhetfra planleggere(seogså Bevanger1992).

4.4 Tilfredshet og jegertetthet

Modellen "flersidig tilfredshet" innebærer at høy jegertetthet
kan være både positivt og negativt, avhengig av hvor viktig sosi-
alt samværmed andre utenom jaktlaget er for den enkelte, og i
hvilkengrad andrejegere påvirker mulighetene for å seeller sky-
te dyr. Miller m.fl. (1977) spurte hjortejegere i Colorado om be-
talingsvillighetved forskjelligegraderav jegertetthet. Jegernesa
de ville betale mindre for jakta dersom tettheten økte, men de
ville ikke betale mer hvis en reduserte tettheten. Kennedy
(1974) fant at de fleste hjortejegere i Maryland (PocomokeState
Forest)vurderte jakta som god eller svært god til tross for høy
tetthet av jegere (2.9 hektar pr. jeger). Jegernefølte seg ikke ir-
ritert overantallet jegere før de hadde møtt fler enn 20 andreje-
gere på turen. Denne "terskelverdien" ble også funnet blant fa-
sanjegere i Wisconsin (Heberlein 1982, gjengitt i Vaske m.fl.
1986). Der ble det i tillegg gjort en interessant observasjoni
1981, da jegertettheten ble redusert fra en jegere pr.1.7 til en
jeger pr. 13.7 hektar i 1981. I gjennomsnitt for alle jegerne var
imidlertid tilfredsheten med jakta i 1981 lavereenn tidligere.

Høygrad av tilfredshet ogsåved relativt høy grad av jegertetthet
kan skyldesat andre jegere ved endel jaktformer kan være en
stor fordel for jaktutbyttet, idet de driver fram hjort eller får fugl
til å viseseg. Enannen faktor kan være den forventning.jegerne
har til tettheten i det området de har valgt å reise til. Hvisen
venter å se mange jegere og verdsetter sosial kontakt blir ikke
høy jegertetthet vurdert som negativt. Vaske m.fl. (1986) fant
ingen sammenhengmellom jegertetthet og tilfredshet med jak-
ta blant andefugljegere.Dette kan henge sammenmed at i den-
ne spesiellejaktforrnen sitter jegerne noksåtett i "blinds", med
100 yards mellom dem. Sidenjegerne selvhar valgt å jakte der,
og vet hvor mange andre som er der, er funnet forståelig.
Jegere som ikke liker så høy jegertetthet hadde sannsynligvis
valgt et annet jaktområde.

Heberlein m.fl. (1982) intervjuet hjortejegere (hvithalehjort) i et
område hvor disseble plasserttilfeldig i et område med høytett-
het ( 11.2 hektar pr. jeger) eller i et område med lav tetthet (25
hektar pr. jeger). I det førstnevnte området sa under 50% at
tettheten ikke var for høy, mens andelen med denne oppfat-
ningen i det andre området var 76%. Jegerneved høy tetthet
saoftere enn de andre at de ble forstyrret av andre jegere, men
det var ingen signifikant korrelasjon mellom tetthet og uttrykt
tilfredshet. Dette kan henge sammen med at jegerne så eller
skjøt mer hjort når jegertettheten var høy, noe som oppveide
eventuelt ubehagved å bli forstyrret av andre.
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I en undersøkelseav kalkunjegere (Hazel m.fl. 1990) ble det
funnet høyeregrad av generell tilfredshet med jakta ved lavere
grad av tetthet. Men denne sammenhengengjaldt ikke for alle
faser av jakta. I selvesøkefasenble kontakt med andre jegere
sett mer positivt på, mens kontakt med ikke-jegere ble vurdert
negativt.

I Hammitt m.fl.s (1990) undersøkelseblant hjortejegere(hvitha-
lehjort) i Tennesseekom det fram en klar negativ korrelasjon
mellom generell tilfredshet med jakta, og jegertetthet. I denne
undersøkelsenble tetthet uttrykt som "opplevd tetthet", dvs,at
jegerne ble spurt om de følte at tettheten var for høy, og dette
er selvfølgeliget annet mål enn å telle antall jegere innen et om-
råde. Det må også være viktig hvordan andre jegere oppfører
seg. I Hammitts undersøkelsevar det en negativ korrelasjon
også mellom generell tilfredshet og jegeratferd (ulovlig jakt, fyll,
m.m.), og tetthet vil rimeligvisvirke mer negativt når andre jege-
reer uforsiktige enn når de oppfører segeksemplarisk. Kennedy
(1974) var også opptatt av hvordan andre jegere ble oppfattet,
og ikke bare av hvor mange de var. Han fant bl.a. at hjortejege-
re i Maryland syntesdet kunne ha vært flere jegere til driving av
viltet. Det var likevelen positiv korrelasjonmellom kontakt med
andre jegere og følelsen av å bli plaget av andre. De fleste av
dem somfølte seg plaget ved at det var andre jegere i nærheten
følte en vissfare for sin egen sikkerhetog 22% svarteat de følte
sin sikkerhet truet på turen. Men på spørsmålom en følte det
ubehagelig at det var andre jegere de fikk kontakt med svarte
67% "aldri eller sjelden", 22% "noen ganger", og 11% "svært
ofte". Å bare seen annen jeger var det nesten ingen som følte
som noe negativt.

Jegertetthet må følgelig sees i forhold til jaktas funksjoner.
Tetthet kan være positivt for driving av dyr, negativt hvis den
øker sannsynlighetenfor å møte "lovløse" jegere, eller nøytralt i
forhold til estetiske verdier (naturopplevelsen). Det kan også
være en fordel å skille mellom sosial tetthet og spatial tetthet:
Ved endringer i sosialtetthet endresantall jegere innen et områ-
de av en bestemt størrelse,mensved endringer i spatial tetthet
endres områdets størrelse, mens gruppestørrelsenholdes kon-
stant.

4.5 Fysiskeog økologiskefaktorers

innvirkning på jegeresatferd

Deter vist at avstandtil vei, sti eller campingplasshar betydning

for jegernes rutevalg, og for hvor dyr skytes. Thomas m.fl.

(1976) kartla hvordan 17 karakteristika ved jaktområder i

Virginia påvirketvandringer og fordeling avjegere (hvithalehjort,
vill-kalkun og ekorn) i terrenget. Av resultatenenevnesher at
antall opphold i et område avtok med økende avstandtil sti, vei
eller campingplass.Denne tendensenvar sterkestfor hjorte- og
kalkun-jegere,og forklares enklest ved at deresjakt er sosialog
mer langvarig- de camper i området. Enskulleanta at biotopty-
pe ville være viktig for valg av jaktsted, siden viltet sesoftest i
bestemtetyper vegetasjon. Men jegernevalgte ikke disseområ-
dene spesielt. Det angis tre mulige grunner for dette: jegerne er
ikke primært opptatt av fangst, de vet ikke nok om viltets biolo-
gi, og stiene ledergenerelt sett ikke til de bestejaktplassene. En
kunne oppnådd en gunstigere fordeling av jegere i terrenget,
samt høyere grad av tilfredshet, dersom sti-nettet ble lagt om,
og i størregrad førte jegerne til gode jaktplasser.

I denne undersøkelsenble data om jegernesvandringer samlet
inn ved at de tegnet inn anvendte ruter på kart. En alternativ
metode ville ha vært å spørrejegerne direkte om hvilke faktorer
i miljøet de mente påvirket sine rutevalg. Vi ville da stå overfor
de sammeproblemer somvi hadde i studier av tilfredshet: i hvil-
ken grad har vi pålitelig innsikt i årsakertil våreveivalg? Thomas
m.fl. (1976) fant at under en prosent av de intervjuedesaat vei
eller sti betydde noe for deres rutevalg, mens "kartleggingen"
viste noe annet. Våre veivalg kan påvirkesav flere faktorer som
vi ikke er osshelt bevisst,f.eks. et vakkert skue, kameraterspre-
feranser,distraksjon,m.m.

Å lage en typologi for jegere basert på hva de selvsyneser vik-
tigst for jakta kan komme til nytte også for vurdering av lokale
inngrep i naturen. Noen jegere oppsøkervanskelig tilgjengelig
terreng for primært å oppleve uberørt natur. En annen gruppe
legger kanskje hovedvekten på fangst eller på å oppøve skyte-
ferdigheter, og foretrekker derfor områder hvor det er lett å
komme fram på veier. Disseto gruppene vil reagereforskjellig
og kanskjemotsatt på anleggsvirksomheti jaktområdet, hvisdet
medfører bygging av veier. Dette er vist bl.a. av Allen (1985),
som undersøktevirkningene av bygging av en kraftledning gjen-
nom et jaktområde i Montana.

4.6 Forvaltningstiltakog jaktform

Kunnskap om jegerne kan være nyttig for iverksettelse av for-
valtningstiltak. Et eksempeler at det i 1978 ble forbudt å jakte
på vill-kalkun i Maryland, p.g.a. reduksjoner i bestanden. Nær
halvparten av jegerne syntes dette var et akseptabelt tiltak
(Donnelly & Vaske 1981). Som nevnt tidligere er hjortejegere
blant dem som ikke kan tenke segandre aktiviteter til erstatning
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for sinjaktform. Donnelly& Vaske(1981) fant at ca. en tredjedel
av kalkunjegerneville kunne finne en annen aktivitet som ga like
bra utbytte. I tillegg var det 34% som nok skulle finne på noe
som var nesten like bra. Å forby jakt en sesongvar derfor gan-
skeakseptabeltfor kalkunjegerne.

Et alternativt tiltak ville være å begrenseantallet kalkunjegere.
Men dette var over 80% av kalkunjegerne imot, og hovedgrun-
nen synteså være at de jakter sammen med venner. Hvis be-
grensningenførte til at de ikke fikk være sammen med venner,
ville de ikke godta denne løsningen. Et tredje alternativt tiltak
ville være å reduserejaktperioden til en uke. Dette ble godtatt
av nær 60% av jegerne, siden de da allikevel kunne jakte sam-
men med venner, og siden de færreste jakter så lenge som en
uke eller lenger. Jegernessyn på jaktbegrensendetiltak syntes
altsåå henge sammenmed motivasjonenfor jakt.

Tilfredshet knyttet til lover og regler i viltforvaltningen har vært
registrertogså av Beattie(1981). Han identifiserte først 36 jakt-
gleder som kunne være avhengig av forvaltningstiltak, og ba
3112 jegere i Virginia om å vurdere disse (bare 40% svarte).
Den tilfredsstillendesidesom ble nevnt oftest var en tro på at lo-
ver regulererpopulasjonenav vilt, dernest fulgte en tro på at lo-
ver gjør jakta tryggere. Jegerneuttrykte ikke at lover og regler
hindret tilfredsstillendesiderved jakta. Generelt sett støttet der-
for jegerne en oppfatning om at lover og regler er til fordel for
jakta.

Decker& Connelly(1990) hevderat i flere områder burdejegere
bli mer opptatt av (og godta) at de utfører en viktig oppgave in-
nen viltforvaltningen. Et eksempel er hjcirtejegere i USA, hvor
bestandenav hjort har økt svært mye. Skadenepå avling og i
trafikken er store, men antallet jegere syneså gå ned. Samtidig
serdet ut til at motforestillingene mot jakt blir flere og sterkere.1
en sliksituasjonmå det væreen fordel å få fram at jegerneutfø-
rer en viktig oppgave i forvaltningen, og at de ikke bare jakter
for sportens skyld. Problemeter her at jegerne selvofte er de
som uttrykker sterkestmisnøyemed forvaltningstiltak. Her kom-
mer studieneav jegernes motiver oss til hjelp, dersom en f.eks.
skulleønskeå påvirkesynet på jaktens rolle i kurserog opplær-
ing. Jegeresom er ekstremt opptatt av fangst og av "kjøttverdi-
en" kan finne det lett å markedsføreseg selvsom en forvalter,
mensde som legger vekt på trofeet, eller på nåturopplevelsene
ville finne dette vanskeligere.Her seren nytten av å forene funn
fra studier av motiver, holdninger, og utdannelse/rekruttering.

Ogsåved konflikter om adgang til jakt i Norge, teks.`i begrense-




de områder somvåtmark (Haga& Schei1983) oppstår forslag til

kompromissløsninger.Eksemplerpå dette er jakt i deler av om-

rådet, jakt på utvalgte arter eller innen et begrensettidsrom, el-
ler med et begrenset antall jegere. I slike konflikter ville det
være fordelaktig med kunnskaper om hvilke jegergrupper som
er aktuelle på stedet, om hvorfor de jakter, og om partenesre-
aksjonerpå de forskjellige forslagene.

4.7 Motivasjon og skadeskyting

I en undersøkelseblant andejegere i Wisconsin fant .Jackson
m.fl. (1979) at noen jegere overtrådte regler og loveroftere enn
andre. Disse jegerne la mest vekt på fangst, konkurranseog
skytetrening som viktigst ved jakt (20% brøt lover, 30% opp-
trådte uetisk). Dennegruppen avfyrte også flest skudd. De lov-
lydigevar imidlertid mer opptatt av sosialtsamværog naturopp-
levelser. Forskjellenmellom de to gruppene kan ha sammen-
heng med hvilken avstand til byttet som jegeren oppfatter som
den riktige, og vi kan derfor nærme oss eventuelle sammen-
henger mellom skadeskyting,motiver for jakt, og personlighet.
Hvilkefaktorer påvirkertendensentil å avfyre et skudd?

Vi setter opp følgende funkSjon(etter More 1984):
T=PxIxM
hvor
T er tendensentil å dra i avtrekkeren
Per forventningen om at skuddet skal treffe
I er insentivverdienfor et treff (fangst)
M er styrkenpå høstningsmotivet.

En må anta at P påvirkesmest av avstandentil byttet, og av je-
gerens erfaring og dyktighet, og av at værforholdene er gode.
Videre vil I (verdien)avta når P øker: hvis Per nær 1.0, som når
en skyter et dyr i bur, vil ikke bragden være høyt verdsatt av
noen. En vil derfor sannsynligvisføle størst tilfredshet dersom
sjansenfor å treffe er moderat, dvs, at oppgaven er forholdsvis
vanske(igog at en ((keve((ykkes. ( noen tilfel(er kan (egerenhøy-
ne P .eks.ved kkkertsikte, kal1på dyr,vvalkNe-talk‘e,og ved tre-
ning. Verdien på fangsten (I) kan påvirkesav normative forhold,
som reglerom at en ikke skalskytesittende fugl.

Jegeresom er for " lette på avtrekkeren" kan ha høyverdi spesi-
elt for M, som omfatter motiver og personlighetsfaktorer.
Litteraturen som er referert ovenfor gir noen innblikk i motiver
som kan økeT. Personlighetsfaktorersom påvirkerT er imidler-
tid lite kjent og utgjør følgelig et viktig område for framtidig
forskning, dersomen ønskerå redusereskadeskyting.

Jacksonm.fl. (1979) intervjuet mangeandejegere,hvoraven del
var sett idet de brøt lover og regler på jakt. De mener at jegere
som brøt reglervar mer engasjert, tildels intenst, i dennejaktfor-
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men. Forfatterne mener at andejegernegjennomgår flere stadi-
er i jaktkarrieren: "skytestadiet", "fangstsuksess-stadiet", "tro-
festadiet", "metodestadiet" (intens og utstyrspreget interesse),
og "mellowing-out"-stadiet (tilfredshet ved den totale jaktopp-
levelse,flere sider tilfredsstiller). Forå motvirke regelbrudd i de
forskjellige stadiene foreslår Jacksonm.fl. tiltak som lerduesky-
ting og baneskyting, for å kanalisereskytingenvekk fra ulovlige
mål. Sidendet var de mer etablerte og engasjertejegerne som
oftest brøt reglenevektlegger de altså skoleringav etablerte je-
gere, mens mange andre kanskjeer mest opptatt av kurser for
begynnere.

Jegerneer selvsvært opptatt av å begrenseregelbrudd, noe en
served at uønsket atferd blant andre jegere er noe av det som
lettest reduserer tilfredsheten ved en jakttur. Vi føyer til at i
Jackson m.fl. (1981) nevnes at 70% av andefuglejegere i
Wisconsinoppgav uetisk jakt av andre jegere som noe som var
negativt ved jakta. I Norge foreligger det mange opplysninger
fra pålitelige, observatører om skadeskyting i jakta (Knutsen
1974), og det er selvsagtikke i jegernes interesseat slikt skjer.
Jegerne har selv oppfatninger om under hvilke forhold regel-
brudd er minst sannsynlig. Hvisen har sine barn med, er langt
hjemmefra,eller ikke kjenner grunneieren, synkersannsynlighe-
ten for regelbrudd, ifølge jegere intervjuet av Jackson m.fl.
(1979). Jakter en derimot alene på egen grunn, eller kjenner
grunneieren,og sjansenfor å bli oppdaget er liten, øker tenden-
sentil regelbrudd.

I Jegerundersøkelsen(Halvorsen1991) foreligger noen foreløpi-
ge resultater om skadeskyting.Undersøkelsenbygger på rap-
porter fra 392 jegere, som dessverrebare er 17% av de som
hadde fått skjemaet. Blant de som svarte var det forskjellige
oppfatninger om hva som menes med skadeskyting,men resul-
tatene tyder på at 20% av jegere mener de har skadeskuttdyr.
Det regnesmed at mindre enn 2% av påskutt vilt har vært ska-
deskutt og ikke gjenfunnet. Spørsmålom normalt skuddhold ga
bådeoppløftende og negative resultater.

Selvom forventninger om å treffe kan øke med erfaring og tre-
ning er det ikke sikkert at styrkenpå høstningsmotivetøker med
størreerfaring. Kastdalen(1992) nevner i sin småviltjaktunder-
søkelseat erfarne jegere både søkte etter og fant påskutt fugl
sjeldnereenn jegere med mindre erfaring, men forskjellen var
ikke helt statistisksignifikant. Kastdalenmener at yngre jegere -
gjennom bl.a. jegerprøveog økt fokusering på human jakt - har
blitt mer ansvarsbevisste.I denne undersøkelsenvar det bruk av
hund som var av størst betydning for gjenfunn av skadeskutt
vilt. Skogsfugljegerenmed hund var over tre ganger såeffektiv i
å finne skadeskuttfugl enn jegere uten hund. Insentivverdien(I)

kan ha virket inn på ettersøkshyppigheten,fordi det oftest ble

utført ettersøk etter påskutt tiur, en art som har stor trofe-verdi.

Kuentzel(1992) gjengir undersøkelsersomtyder på at i USAblir
en fugl skadeskuttpr. 4 felte fugler, og at sværtfå av de skade-
skutte fuglene overlever, bLa. på grunn av blyhagl i kroppen.
Dette skyldeshovedsakeligat jegere fyrer av på altfor langt hold,
noe som fremdeleser et problem til tross for mange holdnings-
kampanjer imot det. KUentzelnevner tre typer av betingelser
som kan tjene til å opprettholde skyting på langt hold. For det
første er det strukturelle betingelser,som at andejegereofte er
relativt velstående karrieremenneskermed dårlig tid. De har
ikke tid til å komme tilbake imorgen, og kan føle segpressettil å
skyte for mye. For gjesshar fangstkvoten økt i endel stater, og
dette kan gi mer skyting enn nødvendig. Av sosialebetingelser
nevnesjegertetthet; da kan fuglene bli mer sky og fly høyere.
Og høy tetthet kan resultere i "sosial skyting": når alle andre
skytergjør jeg det også. Fordet tredje er det viktige faktorer på
holdningsplanet. De fleste jegere mener selvsagtat skadesky-
ting er en uting. Samtidig har vel de fleste utført uforsvarligsky-
ting selv. Causey(1989) skiller mellom "sportsjegere" og "sky-
tere", hvor de sistnevnteutelukkende er opptatt av å få fangst,
uten særligeetiske normer. Det er vel tvilsomt som en kan dele
inn jegere på denne måten. I psykologientaler en om "den fun-
damentaleattribusjonsfeil": vi mener ofte at når andre gjør noe
galt er det fordi de har negativeegenskaper,men nårvi selvgjør
det sammeer det fordi vi nærmestble tvunget til det av omsten-
digheteneeller av systemet.

Hvilke tiltak kan så begrense omfanget av skadeskyting?
Jacksonm.fl. (1979) holder på utdannelseframfor reguleringav
atferd. Dernestmener de at jegere bør være gode modeller for
hverandre,og kontrollere hverandre.Hvisskadeskytinger bann-
lyst i jegerkulturen, og en må mene dette for å bli godtatt (og
møte sanksjonerved regelbrudd),vil nykommerelettere identifi-
sere seg med denne etikken. Det er f.eks. foreslått et "start-
nummer" på hver jeger (allerede praktisert i hjortejakt i USA),
slikat regelbryterekan meldes.

Kuentzel (1992) holder på sanksjonerfra andre jegere. Han inn-
ser at dette er vanskelig,og at det kan bli bådeverbal og fysisk
krangelav det, men at det vil være effektivt i lengden. Dessuten
må en markerenormene mot uforsvarligskyting klarere: i ande-
jakta kan en ha enkelte ballonger i lufta somviserhvor langt det
er til maksimal tolerert avstand for skudd, eller en kan utstede
"mesterjeger-tegn" til de som har gjennomgått utdannelse. En
kan ogsåvurdere lovforbud mot "skybusting". Det er vanskelig
å håndheve en slik lov, men den har en viktig signaleffekt.
Kuentzel foreslår også å reduserejegertettheten i andejakta for
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å redusere"sosialsmitte". Enkan også legge mer vekt på hold-
ningsskapendetiltak som informasjon og oppfordringer i brosjy-
rer, magasiner,og ved plakater i terrenget.

I forslag til ny lov om jakt og viltforvaltning i Danmark(Svendsen
1992) foreslåsbøter for skyting på for langt hold, og obligato-
riskapporterende hund på fugle- og hare-jakt.

4.8 Jaktog personlighet

I tidligere analyserav grupper av jegere har en vært mest opp-
tatt av sosio-demografiskevariabler, og av å kartlegge motiver
som jegere gir uttrykk for etter jakta. Når det gjelder sosiode-
mografiskevariablerharvi sett at kjønn, oppvekststedpå landet,
og far som er jeger kan være noe av forklaringen på hvorfor
noen blir jegere. Men siden ikke alle gutter medjaktende far på
landet blir interesserti jakt må flere faktorer finnes. Noenav dis-
se kanvære delerav et individspersonlighet.

Enkunne ønskeseg informasjon om det er bestemteperonlig-
hetsvariablersom karakteriserergrupper avjegere. Slikkunnskap
kan være viktig av flere årsaker. For det første vil en i opplær-
ingstiltak rettet mot jegere måtte tilpassekursenesinnhold og til-
takenesform til de individersom skal gjennomgå dem. Dette er
ikke minstviktig overfor grupper som kan være disponert for ue-
tisk jakt som f.eks. skadeskyting(seforrige avsnitt). For det an-
dre kan en oppnå bedre kunnskap om jaktas positiveeffekter
ved å kjenne bedre til utøvernespersonlighet,spesielthva angår
emosjonellefunksjoner. Somnevnt i nestekapittel synesflere si-
der ved jakt (fysiskaktivitet, naturopplevelse,kontakt med dyr)å
havirkninger somer positivefor mental helse. Slikevirkningervil
måtte operere på bakgrunn av utøvernespersonlighet,og bruk
av personlighetsmålvil derfor være nødvendig dersom en skal
undersøkedetaljervedrørendede eventuellehelsebringendepro-
sesseneved jakt. Ogsåfor en bedre samfunnsvitenskapeligfor-
ståelseav jakt vil det være nødvendigmed kunnskaperom hvilke
personlighetmessigevariablersom henger sammenmed interes-
se for jakt. Sidenjegere nesten utelukkende er menn er det ri-
melig å anta at jakta har en eller annen betydning for kjønnsrol-
ler og kjønnsrolleidentitet.Er utøvelseav en tradisjonellmaskulin
aktivitet viktig for ens kjønnsrolleidentitet,og vil likestilling i utø-
velseav mangeaktiviteter i samfunnet styrkejaktas posisjonsom
"manndomsprøve"? Dersomdet ansesfor ønskeligå rekruttere
flere kvinneligejegere,vil potensiellerekrutters kjønnsrolleidenti-
tet bety noe for i hvilkengrad devil fortsette å jakte? I psykologi-
en har en forandret synet på betydningenav kjønnsrolleidentitet
de sistepar ti-år. Tidligereble det ansett for å være bra for den
mentalehelseat en tilpassetsegdet rådendekjønnsrollemønster,

at mennvar maskulineog at kvinnervar feminine. Etterhverthar
det imidlertid spredd seg en overbevisningom at en personkan
være både maskulinog feminin, avhengig av situasjonen,og at
ensidig vekt på det ene eller det andre kan hemme tilpasnings-
dyktighet og fleksibilitet. "Det androgyne mennesket" (somhar
bådemaskulineog feminine egenskaper)har blitt merav et ideal,
og empirisk forskning har vist at androgyne personerofte har
bedreselvtillitog laveregrad av depresjonerenn de ensidigfemi-
nine eller maskuline(Bjerkem.fl. 1992). Men noen undersøkel-
sertyder på at det er de maskulinesideneved de androgynesom
er ansvarligefor dette, og spørsmåleter ikke avklart i dag. Her
nøyervi ossmed å hevdeat i forbindelse med rekruttering av je-
gere, og for bedre forståelseav jaktas psykologiskeog sosiale
funksjoner ville det være fordelaktig å vite mer om kjønnsrolle-
holdninger. Det eksisterergode og raske måleinstrumentertil
bruk på dette området.

Enav de første som forsøkte å belyseforholdet mellom person-
lighet og rekreasjon var Moss m.fI.(1969). Studenter ved et
amerikansk universitet ble spurt om hvilke frilUftslivsaktiviteter
de deltok i, og de fylte ut inventorier som måler sider ved per-
sonlighet. En av dem var graden av tradisjonalisme, definert
som i hvilken grad en sa seg enig i tradisjonelleverdier som et
hierarkisk familiemønster, disiplin i oppdragelsen, og klare
kjønnsroller. De studentene som deltok i jakt viste høyeregrad
av tradisjonalismeenn ikke-jegerne,et forståelig resultat sett på
bakgrunn av at jegere ofte har bakgrunn i tradisjonelle familie-
mønstrepå landsbygda.

Petchenik& Heberlein (1987) fant noe støtte for at jegere var
mer aggressiveenn naturfotografer. Undersøkelsenble utført i
Wisconsin, og 271 jegere ble sammenlignet med 96 dyrefoto-
grafer. Som mål på aggresjon ble en underskala fra Buss-
Durkee fiendtlighetsinventorium brukt. Dette består av utsagn
som f.eks. "Av og til kan jeg ikke kontrollere et ønskeom å ska-
de andre", og svarerenskal krysseav om utsagnet passerfor
vedkommendepå en skalasom går fra "helt sant" til "ikke sant
i det hele tatt". Jegerneuttrykte høyeregrad av aggresjonenn
hva dyrefotografene gjorde, men nivået var ikke spesielt høyt
sammenlignet med grupper for hvilke aggresjon er et problem.
Det er i tillegg et stort spørsmålhvor egnet dette inventoriet er
som mål på aggresjon.

4.9 Kritiskekommentarer og videre
forskning

Forskningengir et relativt komplisert bilde, men det må en vente

når såpassforskjellige metoder (særligi spørsmålsbruk)er brukt i
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så mange forskjellige grupper av jegere. Det er likevel et møn-
ster innen det sammensatte,og dette kan det væreviktig å seav
rent forvaltningsmessigegrunner. At det eksisterergrupper av
jegere med egne motivprofiler betyr at en har mulighet for å
identifisereden enkelte gruppe, og tilby et produkt som passer
gruppen.

Selvom en utfører en spørreskjemaundersøkelse"etter lærebo-
ka" gjenstårdet faktum at metoden har visseiboendesvakheter.
Måler en det en virkelig vil måle? Skjelerrespondentenetil hva
forskerenantakeligvisønsker å høre? Hvilken rolle spiller selve
ordvalget i spørsmålene? Det er dessutenvanskeligå skille mel-
lom det folk sier,"og det de gjør, og mellom det folk sierde me-
ner, og det de virkelig mener. Brattested& Rønningen(1988) ut-
trykker seg treffende når de i sin rapport kommentererat 65%
av jegerne i Trondheim syntesdet å få være med å forvalte vilt-
stammervar viktig i sin jakt: dette kalleset "honnør-utsagn" idet
forskerne ikke tror at dette motivet stikker særlig dypt. Dette er
sikkerten viktig observasjon,men vi kan kanskjestille tilsvarende
spørsmålved enkelteandre siderved jakt somjegerespørresom.
Det er ikke urimelig å tro at opptatthet av fangst er større enn
hva svareneskulle tilsi, men at betydningen blir nedtonet fordi
det oppleves"awikende" å skullemenedet. Ener kanskjepåvir-
ket av en tendens til anti-jakt-strømninger,og en vil neppe gi ut-
trykk for at en trenger kjøtt p.g.a. dårlig økonomi. Svårenekan
da ofte like gjerne bli uttrykk for hva jegerne tror er passendei
vår kultur, ikke for hva de mener innerst inne. Vi berørerher det
grunnleggendeproblem om måleinstrumentenesvaliditet.

Vi må også kunne regne med at tilfredshet ved jakta endrer seg
noe i løpet av jaktprosessen,og at den kånskje er annerledes
rett etter jakta enn etter noen måneder. Dealler fleste undersø-
kelsenehar vært gjort ved å spørrejegerne mens de er på jakt,
eller kort tid etterpå. Etter noen månederkan refleksjonog an-
dre faktorer ha gitt en ny valør til andre siderved jaktturen, og
andre forhold kan telle mest i forberedelsesfasen.Jacksonm.fl.
(1981) spurte 400 hjortejegere om forventninger for jakta en
stund før den tok til. Oftest nevnt som viktige sider ble istand-
setting av utstyr, undersøke jaktterreng, og å øve på skyting.
Det kan også være at ønske om å skyte et dyr er større på ett
tidspunkt i jakta enn på et annet, enten på jaktas første dag da
en er svært utålmodig og ønsker bytte før bestandenblir redu-
sert, eller mot slutten av jakta da en ikke har så mye tid igjen.
Det vil faktisk være nokså nytt å spørrejegere om tilfredsstillen-
de siderved jakt både før, i løpet av, og etter jakt, og dette kun-
ne væreen ide for eventuell norskjegerforskning.

Jacksonm.fl. (1981) spurte jegere om hvordan de ville jakte der-




som de vissteat de bare hadde en dag til i livet å jakte på. De

færreste nevnteat det da ville væreviktig å skytedyr. Det viktig-
ste var samværmed venner, estetiskeopplevelser,samværmed
hund, og å observerevilt.

Et generelt problem i de fleste undersøkelservedr. tilfredshet
ved opplevelserer at en ikke har sikret seg mål på forventnings-
nivået før opplevelsen. Mange kan undre seg over hvorfor det
ofte•er "vinnerne" som er mest misfornøydeher i livet. Det har
nok sammenheng med at de har hatt ekstremt høye forvent-
ninger, og at de da blir lettere skuffet enn andre. Forskjelleri til-
fredshet mellom undersøkelserblant jegere kan nok forståesved
at forventningsnivåetfør jakta harvært forskjellig.

Det er selvsagtviktig hvordan spørmålenestilles. Jacksonm.fl.
(1981)stiltespørsmålet "Hvorfor jakter du?" til jegerei Wisconsin,
etter avsluttet sesong. De aller fleste svar (mer enn 80%) falt i
gruppene naturopplevelse,komme vekk/værealene, og utvikle
og teste ferdigheter. Det å drepe et dyr kom først på 13. og
14.plass(for hhv. ande- og hjorte-jegere) på motivlisten. Men
da jegerne ble spurt om hva somvar "mest tilfredsstillende" ved
jakta sist sesongsvarte likevel 48% av andejegerneog 31% av
hjortejegerne at det var byttet. Vi har ellers nevnt tidligere
(4.2.1) at en kan få noe forskjellig svarom en spørom 1) hvilke
siderved denne jaktturen som var fine, eller om en spør 2) hva
som skal til forat jakta skal bli enda bedre. Variant 2) kan gi in-
formasjon om viktige motiver som ikke kommer fram ved bruk
av variant 1).

I framtidig norsk forskning på dette området må en ikke glem-
me at jaktkulturen i USAog i Norge opplagt er forskjellige. Det
vil derfor være siderved jakt i Norge som en amerikanskforsker
ikke ville ha lagt såstor vekt på, f.eks. bruken av hund. Den ut-
bredte bruk av hund på jakt i Norge gjør at i vårt land må en ta
jeger-hund forholdet med om en vil kartlegge tilfredsstillendesi-
der ved jakt.

Modeller som er basert på "flersidig tilfredshet" har vært ut-
bredt ikke bare i jaktforskning, men i friluftslivs- og rekreasjons-
forskningen generelt (Williams 1989). Det er forståelig at en i
de første undersøkelserpå et område forsøkerå identifisereele-
mentene i en mer omfattende og sammensatt opplevelse. Men
de vanskenevi kort har berørt ovenfor, samtet vanlig funn i psy-
kologien, nemlig at det ikke alltid er særlig overensstemmelse
mellom hvafolk uttrykker verbalt og hva de gjør, tilsier at en bør
forsøke måleinstrumenter med noe høyerevaliditet. En kunne
gjøre somJacksorn.m.fl.(1979): bruke jeger-kolleger som "spio-
ner" for å se hva'jegere virkelig gjør, i tillegg til eller i stedet for
hva de sierat de gjør. Men dette byr på betydeligeetiskeog an-
dre problematiskesider. Et alternativ er å betrakte jakt som en
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prosess,og å benytte utprøvde psykologiskeog fysiologiskemå-
lemetoder på forskjellige faser i prosessen.Envil da kunne måle
viktige følelsesmessigeog fysiologiske sider ved aktiviteten og
opplevelsensomvi vanligvisikke er osshelt bevisst,og sammen-
holde denne informasjonen med jegernes egne vurderinger av
tilfredshet. I neste kapittel vil vi nevnenoen slike framgangsmå-
ter brukt i andre tematiskesammenhenger.

5 Bakomtilfredsheten:positi-
ve og helsebringende.følel-
served naturopplevelsen.
Betydningenav å studere
jaktprosessen

5.1 Følelser og humør i løpet av turen

I biologien har en vært mest opptatt av hvordan jakt virker på
prosesseri naturen utenom mennesket,f.eks. på bestandsregu-
lering. Fraet samfunnsvitenskapeligperspektiv vil en heller leg-
ge hovedvektenpå hvilken betydning jakt kan ha for sosialefor-
hold, for økonomi, eller for psykologiskeprosessersom mental
helse, identitet. o.l. Opplevelsesverdieneog eventuelle helse-
bringende virkninger av en friluftslivsaktivitet som jakt må også
ha en viktig plassi forvaltningen av naturen. Vi har sett at når
en spør jegere om hvilke motiver de har for å gå på jakt, eller
om hvilke siderved jakta de setter mest pris på, uttrykker de til-
fredshet ved f.eks. naturopplevelsene,som det å se dyr og vak-
ker natur. Dette er ofte klart viktigere enn å nedleggebyttedyr.

Herstårvi overfor et interessantog viktig psykologiskproblem: I
hvilkengrad kan vi stole på at den spurte har selvinnsiktnok til å
kunne rapportere hva somvirkelig er viktigst for utøvelsenav en
aktivitet? Hvorfor sitter f.eks. jeg her og skriverom jakt og jege-
re? Det foregår mange prosesseri kroppen, både på det fysiolo-
giskeog følelsesmessigeplan, som vi ikke er oss klart bevisstel-
ler somvi ikke registrerer,og selvom vi registrerer "noe" er det
ikke lett å sette ord på hva vi føler. Når vi setter ord på hva vi
opplevereller har opplevd må vi intellektuellt tolke signalereller
prosesseri kroppen, og i løpet av denne tolkningen eller ordleg-
gingen tar vi inn hensyntil f.eks. hva vi tror andre forventer av
oss, hva vi har lest og hørt, eller hva som passerbest med vår
selv-oppfatning.

Når jegere uttrykker tilfredshet ved siderved jakta som forskere
har spurt dem om er dette viktig informasjon, men vi må gå vi-
dere. Hvorfor er dissesideneved jakt viktige, og hvilke konse-
kvenserhar kunnskap om dette for naturforvaltningen? Er de
opplevelsenesom leder fram til tilfredshet f.eks. av betydning
for god helse? Enfokusering på prosessen- ikke bare på slutt-
resultatet "tilfredshet"- er viktig. Det kan f.eks. tenkesat positi-
ve prosesserskjer i løpet av en aktivitet som ikke åpenbart opp-
levessom sværttilfredsstillende.

33



nina utredning 044

Følelsersom vekkes i oss i løpet av en aktivitet eller opplevelse
kan være klare eller diffuse, mer eller mindre bevisste,mer eller
mindre varige. Det ser ut til at humør eller følelser påvirker
kroppsligeprosesserpå viktige måter, f.eks. synesde å virke di-
rekte på immunsystemet,slik at dette er sterkestved opplevelse
av positive følelser, som de vi opplever ved friluftslivsaktiviteter
(Stonem.fl. 1987). Andre har funnet at personersom er enga-
sjert i aktiviteter som de liker godt (somfritidsaktiviteter som gir
positive følelser) uttrykker et sterkere selvbilde (Graef m.fl.
1983). I tillegg kommer at vi mer eller mindre bevisstbruker
forskjelligeteknikker for å regulerehumør og følelser;kjente ek-
sempler er bruk av alkohol eller psykofarmaka, distraksjon (se
TV), eller søkesosialekontakter. Kan en bestemt fritidsaktivitet
viseså være av stor betydning for fysiskog mental helse? I så
fall er følelsereller velbefinnende et viktig produkt ved naturfor-
valtningen. Det er vanskelig å svare klart på dette fordi
friluftslivsaktiviteter nesten ikke har vært brukt som aktiviteter i
denneforskningen. Noen nyerestudier tyder imidlertid på at en
mer detaljert kartlegging av de emosjonelleprosessenei løpet av
friluftslivsaktivitet kan gi verdifull informasjon. Ved hjelp av en-
kle spørreskjemaerkan en få folk til å uttrykke humør eller følel-
ser på forskjellige steder i en friluftslivsaktivitet. Hull & Michael
(1992) fant ved hjelp av.slike mål at i løpet av en tur i en park
gikk følelser av trøtthet og angst ned, mens energien økte.
Dette mønstret var spesielttydelig for de med et høyt stressnivå
innledningsvis. Men dissevirkningene hang ikke særligsammen
med den grad av tilfredshet som parkgjengernega uttrykk for.
Dette taler for at flyt og forandringer i•følelser og humør i stor
grad foregår uavhengig av vår bevisste,verbale tolkning av tu-
ren, og derfor er disse forholdene viktige for vår forståelseav
jakt-forskningensvektlegging av "tilfredshet".

I en annen undersøkelsefant Hull (1992)at rolig, tildels hvilende
opphold i en park ga mer positivefølelser(mer ro, mindre angst)
enn tilsvarende rolig opphold hjemme. Dette kan forklares på
flere måter, men Hull tror selvat det er naturkontakten i parken
som er ansvarligfor denne forskjellen. Det er selvsagtindividu-
elle forskjeller i hvordan folk reagerer på en bestemt aktivitet,
avhengigav erfaring, arv, og personlighet.Vi gjør i alle fall lurt i
å tenke på en rekreasjonsaktivitetsom 1) noe dynamiskog for-
anderlig, som 2) viktig for prosessersom vi ikke er oss helt be-
visst,og som 3) inneholdende helsebringendeelementer. Spør
vi om tilfredshet ved en jakttur, eller ved siderved den, måler vi
noe av det (kanskjeensidige) inntrykk jegeren sitter igjen med
etter turen, men spørvi etter humør og følelser i løpet av turen,
får vi mer av heleerfaringsmønstretfor turen.

I en interessantforundersøkelsei Nord-Trøndelag(Okstad 1989)

ble 22 elgjegere sammenlignet med 16 kontrollpersoner som

ikke jaktet. Det ble bl.a. stilt spørsmålom høsten ble opplevd
som en "tung" årstid, siden mørketid og dårlig vær kan ha sam-
menheng med "høstdepresjoner". I jegergruppen var det bare
4.7% som var enig i at høstenvar en tung årstid, mens det til-
svarendetall for kontrollpersonenevar 37.5%. Påen skalafra 0
(tyngsteårstid) til 10 (lettesteårstid) plassertejegerne høstenpå
et gjennomsnitt på 7.9, mens kontrollgruppens vurdering var
4.6. Dette taler for at elgjegerneoppfatter høstensomen svært
god årstid. Okstad nevnerat elgjakta i segselv,og kanskjesær-
lig det sosialesamværet,bidrar til dette.

5.2 Kropp og sjel: fysiologiske
målinger

Mye av friluftslivsforskningen har vært utført ved hjelp av hold-
ningsskalaereller selvrapporterings-skjemaer.Det byr på en rek-
ke fordeler også å foreta fysiologiske undersøkelser,for å få et
innblikk i hvilke kroppslige prosessersom går sammen med de
psykiske. En fordel er at vi tar utgangspunkt i at vi slett ikke er
ossbevisstalle indre reaksjoner(seovenfor), og at en spørreskje-
ma-metode derfor kommer til kort om det er dissevi er på jakt
etter. Enannen fordel er at fysiologiskemål kan tas kontinuer-
lig; i løpetav aktiviteten. Eteksempeler endringer i blodtrykket,
som vi ikke registrerersubjektivt, og som kan målesfeks-med
telemetri.

Det er allmennt godtatt at fysisk aktivitet er positivt for krop-
pen,b1.a.for kardio-vaskulærefunksjoner. Men ogsåpsykologisk
er det registrert fordeler. Fysisktrening ser ut til å redusere
angstnivået ganskeklart, det sammegjelder depressivetenden-
ser (Wankel & Berger 1990). Det er ikke lett å si hva som kan
forklare slike funn, men psykologisksett kan det tenkes at økt
selvtillit og mestringsevne,det å komme vekk fra daglige rutiner,
eller eventuell sosial kontakt i løpet av treningen er viktig.
Fysiologiskeprosessersom kan være viktige er økt endorfin-pro-
duksjon, mer oksygen i sentralnervesystemet,økt kroppstempe-
ratur og bedre lungefunksjoner.

Men også mer passivefritidsaktiviteter kan ha gunstige fysiolo-
giskeeffekter. Å se på vakre og behageligenaturbilder kan føre
til laverehjerterytmeenn å se på mindre vakre bilder, og å sepå
naturbilder gir mer alpha-bølger i EEGenn å se på bilder fra et
by-landskap. Fritidsaktiviteter i naturen reduserer ofte stress-
symptomer, sannsynligvisved hjelp av prosessersom "å mestre
noe", "å komme segvekk", "å bruke kroppen (fysisktrening)",
og "å se noe vakkert". Stress-reduksjonensyneså være klart
raskereog mer fullstendig når en opplever et naturlig landskap
enn når en oppleveret by-landskap. Fysiologisksett går fluktua-

34



nina utredning 044

sjonene i hud-ledningsevnenned, det samme gjelder blodtryk-
ket og muskelspenninger. Parallellt forteller forsøkspersonene
om en klart bedre psykologisktilstand (Ulrichm.fl. 1990).

Okstad (1989) innbefattet fysiologiske målinger som kolesterol
og pulsfrekvens i sin forundersøkelseav 22 elgjegere i Nord-
Trøndelag i 1988. Jegernehadde som gjennomsnitt gunstigere
kolesterolverdierenn kontrollgruppen, idet de hadde et lavere
totalkolesterol, og en større HDL-andel,men undersøkelsensa
ikke noe om årsakenetil dette. Mindre røyking, mer mosjon,og
bedre kosthold blant jegerne kan være mulige forklaringer.
Pulsregistreringble foretatt med en klokke som måler pulsfre-
kvensi åtte timer, og som lagrer dette. For ti jegere var pulsfre-
kvensenpå noe over 100 slag/min. i 47.7% av jakttida, og den
var over 125 slag/min. i 14.2% av jakttida. Med en gjennom-
snittsalderfor jegerne på 57.7 år antas det at belastningermed
puls over 100 slag/min.gir en god treningsvirkning. Men i spesi-
elle situasjoner- somved skyting på elg eller ved bæring av kjøtt
- kunne pulsfrekvensenbevege seg over det som anbefalesav
eksperter på hjerte/kar-sykdommer. Jegernebrukte gjennom-
snittlig 12.2 dager på elgjakta, og over halvparten av dem mo-
sjonerte som forberedelsetil elgjakta. De fleste av dissemosjo-
nerte minst en måned før jakta, og i tillegg drev flere jegere tre-
ning heleåret.

5.3 Kontakt med dyr

Det har vært nevnt tidligere at jegere setter pris på å se vilt og
annet dyreliv. I enkelte undersøkelserser dette ut til å være den
viktigste sideved jakta. Vi har i tillegg sett at observasjonav dy-
reliver viktig for sværtmange menneskersom ikke jakter.

Vi kan skille mellom direkte og indirekte "bruk" av dyrelivet.
Direkte bruk angår interaksjonerhvor det er et aktuelt, personlig
forhold til dyreliv, enten konsumptivt (som jakt), eller ikke-kon-
sumptivt (somobservasjonog fotografering) (se4.3).

Det er mange grunner for å tro at slikedirekte menneske/dyrin-
teraksjonerer av et betydelig omfang også i Norge, og av hen-
syn til vurderinger av de neste tre områder (opplevelse,hold-
ninger, og effekter) ville det være viktig å vite mer om omfang
av bruk av eller direkte kontakt med dyrelivet.

Det er i tillegg gode grunner for å anta at det er positiveverdier
for mangeforbundet med en visshetor'nat naturen fungerer, og
at det ikke er alvorlige eller truende skader i våre omgivelser.
Visshetenom at dyrelivet er der kan gi sikkerhet for framtidige
opplevelser,og for at våre etterkommere (gener) kan leve der.

At denne trygghet er en viktig ve'rdikommer til uttrykk somfrykt
når noe truer dyrelivet (som profetier om "den tausevåren", el-
ler etter Tsjernobyl-ulykken),og kan kalleseksistens-verdiereller
indirekte verdier ved dyrelivet. Lite har vært gjort for å kvantifi-
sereslik betydning av menneske/dyrkontakt.

I vår kultur er bruk av jakthund vanlig, og ofte ønskelig p.g.a.
søketter byttet. Om en skal studerejaktprosesseneller vurdere
positiveog negativeeffekter av jakt kommer en ikke utenom be-
traktninger over forholdet mellom jegeren og hanshund. Det er
påfallende at i amerikanskjaktforskning er dette svært sjelden
nevnt, noe som skyldesat jakthund brukes lite i USA.

Det er skrevetsvært mange bøker om hunder og om artens for-
hold til mennesket, men grundig forskning vedrørende sosiale
og psykologiskevirkninger har vært mangelvare. Gjennomakti-
vitetene til The International Association for Human Animal
Interaction Organization, The Delta Society, og Society for
Companion Animal Studies har imidlertid forskningen blitt sti-
mulert og resultaterspreddde sisteåra. Enserpositiveresultater
av bruk av dyr som assistenterved terapi blant problembelastet
ungdom ("Animal AssistedTherapy"), av barnskontakt med dyr
mer generelt, og av kontakt med dyr blant fysisk syke mennes-
ker.

Av nyereerfaringer og forskning kan nevnesat kontakt med dyr
syneså ha gunstig effekt på kardiovaskulærefunksjoner, idet
blodtrykket senkesog overlevelsesratenetter infarkt økes blant
dem som har kjæledyr (Ahmedzai 1992). Det hevdesogså at
selvbildeog selvtillit styrkeshos syke mennesker i sykehussom
har kontakt med dyr, kanskje fordi operasjonerog vekttap lett
gir et svakt selvbilde,og at kjæledyr ikke bryr segom at pasien-
ten serannerledesut enn tidligere. Kjæledyrkan også redusere
ensomhetsfølelsenblant sykeog eldre.

Blant barn som blir bedt om å lesehøyt for en gruppe i en eks-
perimentell situasjoner det registrert at blodtrykk og hjerterate
går ned dersomdet er en hund tilstede, helst fra begynnelsenav
forsøket (Friedmannm.fl. 1983). Serpell (1992) sammenlignet
helsablant 71 voksne som anskaffet en hund eller en katt med
helsai en gruppe på 26 som ikke gjorde det, og fulgte dem opp
i ti måneder. De som anskaffet dyr rapporterte en reduksjon i
plager (hodepine, søvnvansker,nervøsistet, trøtthet,m.m.), og
bedret sin poengsum på The General Health Questionnaire.
Effekten så ut til å være klarerefor de som anskaffet hund enn
de som anskaffet katt.
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5.4 Jaktprosessensomstudieobjekt

Vi ser altså at naturkontakt, fysisk trening og kontakt med dyr
har målbare positive psykologiskeog fysiologiskekonsekvenser.
Detteer viktige elementerogså i utøvelseavjakt. Forskningenpå
området gir følgelig håp om bedre kunnskaperom selvejaktpro-
sessen,og ikke bare om graden av verbalt uttrykt tilfredshet et-
terpå.

I forrige kapittel slovi til lyd for at en i en motivasjonspsykologisk
analyseavjakt ikke bare bør kartlegge tilfredshet rett etter jakta,
men at ønskerog forventninger kan målesi løpet av forberedel-
sene,i løpet avjakta, og i relativt god tidsmessigavstandfra jak-
ta. Det foreligger gode teorier og måleinstrumenter,og på den
somatiskesiden har forskere startet med å måle evt. virkninger
på fysisk form før og etter rypejakt (Elverum Lærerhøgskole,
NINA,NJFF).Engrov modell som kan egne segsomet utgangs-
punkt for slik forskning vil være om en måler fysiologiske reak-
sjoner,emosjonelleprosessereller motivasjonelleendringer i lø-
pet av hele jaktprosessen,inndelt i f.eks. forberedelse,jakt, og
evaluering etter jakta. Som eksempel kan skisseressamspillet
mellom motiver og jaktprosessen,basert på de tre hovedgrup-
per av motiver som ble nevnt i kap.4:

Forberedelse Jakttur Evaluering

Prestasjonsmotiv
Sosialtmotiv
Naturmotiv
Emosjonellerea.

Fysiologiskerea.

Ved å fylle inn med gode mål i en slik skisse,og å bruke den på
forskjellige stadier i rekrutteringsprosessenkan en få ny kunn-
skapom vesentligesiderved individuelleviktige siderved jakt.

6 Holdninger til vilt og jakt

6.1 Innledning

I forvaltning av vilt og i utøvelseavjakt vil en måtte levemed uli-
ke syn på moralskeeller filosofiske sider ved menneske-dyrfor-
holdet. Motstandere av jakt vil sikkert gjøre sin innflytelse gjel-
dende. Men ogsåandre grupper naturbrukere,som ikke er spe-
sielt imot jakt, kan oppleve konflikter med jegergruppene. I slike
konflikter vil det ofte være mangelfull kunnskap, stereotype

.oppfatninger, og dårlig kommunikasjon mellom de .forskjellige
grupperingene. Mange vil derfor lett kunne oppfatte uttrykk for
det ene eller annet syn som "emosjonelt" eller "subjektivt",
men det er nå engang en blanding av følelser, kunnskap og
handlinger som påvirker nesten alle avgjørelseri samfunnet, og
det kan derfor væreen fordel å vite mer om de forskjelligegrup-
penesholdninger til vilt og til jakt. Det er imidlertid ikke mange
undersøkelserå støtte segtil på dette området.

Oftest skiller en mellom følelsesmessige,kunnskapsmessigeog
handlingsmessigesider ved holdninger. En drøfting av hold-
ningsbegrepet ligger utenfor rammen av denne utredningen,
men det er grunn til å understrekeat det ikke alltid er overens-
stemmelse mellom "liv og •lære" hos mennesket. Uttrykkes et
følelsesdominertsyn på en sak passerikke alltid handlingene i
sakensnatur overens med dette. Det samme gjelder kunnskap
om et forhold, og atferd vedr. samme forhold: de fleste vet at
røyking er skadelig, men røyker likevel. Når vi kartlegger de
holdninger folk gir uttrykk for overfor vilt eller jakt ved å bruke
intervjuer eller spørreskjemaerfår vi følgelig ikke nødvendigvis
tak i hva folk ville gjøre dersom det skulle bli aktuelt å handle i
saken.

Selvom jakt på fornybare ressurserstort sett er akseptert i dag,
må en være våken for raskeendringer som kan skje, og for de
konflikter som kan oppstå. Eksemplerpå etisk uforsvarligjakt,
økning i omfang av solgte skytevåpen,og økt etterspørselfra
ikke-jegereetter naturområder med dyreliv i et stadig mer in-
tenst industrialisert Europa kan raskt påvirke holdningene til
jakt. Det ser ut til at motstanden mot jakt øker i Europa
(Myrberget 1990), og at den er spesieltstor i Italia, hvor 2/3 av
befolkningen skalvære imot jakt.

Folkssyn på jakt kan også Påvirkesav samfunnsendringereller
økologiske endringer som ikke primært har berøringspunkter
med jakt. Moderne driftsformer i jord- og skogbruket har f.eks.
ført til reduksjoneri bestandenav arter som var jaktbare tidlige-
re, mens andre arter har økt. Dette endrer både jaktform og
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folks syn på hvor akseptabelen art er som jaktobjekt. Et annet
eksempeler uroen over antallet våpen som er tilgjengelig i nor-
ske hjem. Vi har vært vitne til en svært stor økning i selvmord
og selvpåførteskaderi Norge i løpet av de siste 15-20 år (Bjerke
1991), særlig blant unge menn i norske distrikter. Selvmord
blant unge menn er ofte impulsive,og alkohol kan være inne i
bildet. Blant helsepersonellsom blir involvert i fenomenet er det
en utbredt fortvilelse over utbredelsen og tilgjengeligheten av
skytevåpen,oftest for bruk til jakt.

I Mer filosofisk preget litteratur finner en også retninger som
nok kan påvirkesynetpåjakt. Beve'gelsersom tar utgangspunkt
i dyrs rettigheter til å leve har en vissutbredelse.Slikeretninger
er sjeldensærlig opptatt av jegernes motiver, og om de er det
blir det ofte et lite flatterende bilde som skisseres. Innen nyere
retninger innen etikken, som f.eks. de som er basert på ny inn-
sikt innen økologien, sesdet annerledespå jakt. I økologien un-
derstrekeren helheten i økosystemet,og avhengighetenmellom
delene i systemet. Delenes(artenes)interesserkommer i annen
rekke; det er helhetensskjønnhet, stabilitet og integritet som er
det viktigste. Mennesketkan derfor ikke opphøye segtil hersker
over helheten. Slikeetiske retninger vil lettere godta jakt, fordi
et "hellig" systemkan trues av sterk vekst i en populasjon dyr,
som da må desimerestil fordel for helheten.

Klare brudd på hva almenheten oppfatter som etisk forsvarlig
jakt vil opplagt påvirke folks generelle holdninger til jakt.
Mange amerikanskejaktformer ville ikke bli akseptert i Norge i
dag. Eksemplerer foring av Canadagåseller duer innen større
jaktområder i USA. Når jakta tillates på steder hvor fuglene har
vært foret samlessvært mange jegere rundt området, godt ut-
styrt med våpen og ammunisjon. Det går sport i å fyre av flest
mulig skudd, og å få skutt fugl først. Ofte dekkesevenementet
av en lokal TV-stasjon,som framstiller dette som moderne jakt
for alle. Etannet eksempeler en visstendens i USAtil å jakte fra
kjøretøy.Problemeter også kjent i Norge, hvor vi har fått et for-
bud mot dette. Vi skal ikke lenger enn til Danmarkfor å finne de
såkalte "skydefugle": fasaner og andre arter som oppdrettes i
fangenskap og settes ut i terrenget kort tid før jakt. "Måske
halvdelenaf de fasaner, gråehderog agerhøns,der skydes- år-
ligt langt over en million - kommer fra opdræt" (Svendsen
1992). I forslag til ny jaktlov i Danmark inngår at oppdrettede
fugler må ha vært satt ut en måned før jakten starter. Ogsådet-
te problemet er kjent for den norskeforvaltningen, men har fo-
reløpig ikke noe omfang av betydning.

Men holdninger kan forandre seg,også i Norge. Ingen kan ga-




rantereat former for jakt som ikke ville bli godtatt i Norge i dag

ikke kan bli tillatt seinere. Norsk jaktterreng kan bli stadig mer

attraktivt i et urbanisertog industrialisert Europa,og regler for
jakt kan forandres når de økonomiskeog politiske forutsetning-
ene forandrer seg. En bør derfor ha en vissoversikt over hold-
ninger til jakt i de forskjellige folkegrupper, og over hvordan de
endres.

6.2 Holdninger til dyreliv og jakt i USA

Enoversikt over amerikanskestudier av holdninger til jakt fram
til 1976 er gitt av Peterle(1977). Fra hans oversikt nevnesat
38% av de intervjuede i New Jerseymislikte hjortejakt, og at
54% godtok det. Deyngre var mer skeptiskeenn de eldre. I en
undersøkelseblant studentervar 15% av menn og 24% av kvin-
ner imot jakt, men totalt 75%, uttrykte noen grad av skepsis
overfor jakt. I et tredje utvalg fra Saskatchewansa42.7% av de
som bodde på landet at de så positivt på fuglejakt som rekrea-
sjon, mensandelen positivesom bodde i by barevar ca. 29%.
Holdninger påvirkesoftest mest av primær- eller referanse-grup-
per, spesieltrepresentertved familie og venner. Dersomdet er
jegere i familien eller i vennekretsen,og dersom en selvdeltar i
jakt, blir holdningene til jakt mer positive. De fleste studier har
vist at menn ser mer positivt på jakt enn hva kvinner gjør. Men
dersombåde kvinnerog menn har vokst opp i en jegerkultur ser
det ut til at denne kjønnsforskjellen blir minimal (Floyd m.fl.
1986).

Bammel& Bammel(1980) fikk studenter fra Virginia til å uttryk-
ke hvilke egenskaper de forbandt med jakt ved å benytte se-
mantisk differensial (fenomenet jakt plassereslangs en dimen-
sjon f.eks. fra god til fæl, eller sterk til svak). Studentene var
motstandere av jakt, og hensikten var å se etter det kvalitative
innhold i holdningene. Jakt ble betraktet som dårlig, grusomt,
unødvendig, tåpelig, maskulint, aktivt, merkelig, og farlig. Det
var ikke forskjeller mellom mannlige og kvinnelige jakt-
motstanderei kvalitativekarakteristikker.

Kellert (1978) kom fram til kategorier av holdninger til dyreliv
blant amerikanereved å intervjue et mindre antall mennesker.
Deti gruppene ble definert slik:

Naturalistisk(affeksjonog interessefor dyrelivog friluftsliv)
Økologisk (omsorg for samspillet i naturen og for naturlige
habitat)
Humanistisk (sterk affeksjon for enkelt-dyr, særlig kjæledyr,
og for større,attraktivt vilt)
Moralistisk (opptatt av rett og galt, motstand mot utnyttelse
eller brutalitet mot dyr)
Vitenskapelig(primært opptatt av det fysiskeog de biologiske
egenskaperved dyr)
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Estetisk(opptatthet av det kunstneriskeog symbolskeved dyr)
Nytteorientering (primært interesserti nytten og materiellver-
di ved dyr)
Sportsorientert (tilfredsstillelseved mestring og kontroll over
dyr, ofte som sport)
Negativistisk(mislikerdyr, er redd)
Nøytralistisk(passivunngåer av dyr p.g.a. mangel på interesse
eller standpunkt).

Flerehundre menneskerble siden bedt om å fylle ut spørreskje-
ma angåendesynet på dyr. Den enkelte svarervil naturligvis ikke
kunne plassereshelt og holdent innen en kategori, oftest vil en
ha et "førstevalg", og sekundæreog tertiære syn. I tillegg vil sy-
net endre seg over tid og kanskjeavhengig av den situasjonen
er i når en svarer. Men i sammenligning mellom grupper kan
framgangsmåtenvære godt egnet.

De mest utbredte holdninger overfor dyr i Kellerts USA-utvalg
ble Humanistisk, Moralistisk, Nytteorientering, samt Negativis-
tisk. Nytteorienteringen og Moralistisk syn blir selvsagtmotset-
ninger i debatten om utnyttelse av dyr, og Negativistisk og
Humanistisksyn reflekterer ytterpunkter ved dimensjonen som
angåremosjonell tilknytning til dyr. Undersøkelseneviste mange
interessanteforskjeller mellom undergrupper i utvalget; vi vil
kort oppsummere sammenligningen av jegere og anti-jegere
(Kellert 1978).

6.2.1 Jegerne

Ogsåjegere ble bedt om å nevne de tre viktigste grunner for at
de jakter. Den årsaken som ble nevnt oftest var å få kjøtt, for
sportens skyld, og for å få kontakt med naturen. Disse tre
årsakenefaller inn i de holdningskategorienesom ble kalt Nytte-
orientering, Sportsorientering, og Naturalistiskorientering. Selv
om det var mulig å skille mellom dissetre "idealtypene" av jege-
re skal en ikke glemme at hvert enkelt individ også oppgav an-
dre motiver i tillegg, noe som synesrimelig på bakgrunn av mo-
dellenom flersidig tilfredshet som er diskutert tidligere.
- Nytteorienterte jegere. Nesten44% av de som haddejaktet

de sistefem åra oppga det å få kjøtt som viktigste målet ved
jakta. Statistisk sett hadde de ofte vokst opp på landet, på
gård hvor husdyrhold og slakting hadde vært vanlig. Disseje-
gerne hadde laveskårerpå alle de andre dimensjonene,og var
lite opptatt av dyrelivet, bortsett fra som eventuell mat.

- Natur-orienterte jegere. Naturkontakt ble oppgitt som vik-
tigste grunn for ca. 18% av de som hadde jaktet de sistefem
år, men blant de som jaktet ofte var naturkontakt viktigst for
35.3%. Dissejegerne var gjerne unge, hadde høyere utdan-

nelse,og viste mer kunnskaperom dyr. I tillegg til høy skåre
på Naturalismehadde de lav skårepå NegatMsme. De så på
jakt som en grunnleggende naturlig menneskelig aktivitet,
men hadde problemer med å forklare hvorfor de drepte dyr.

- Sportsorienterte jegere. 38.5% av de som hadde jaktet de
siste fem åra 'kom i denne gruppen. Demografisksett bodde
de oftest i byer, og ofte hadde de vært tilknyttet de væpnede
styrker.Å mestre,overvinneog kontrollere dyr var det viktigste
for denne gruppen. Skårenvar høy på Negativisme,og høy-på
Humanistiskdimensjon. Det syntesviktig å visedet maskulinei
kjønnrollen: aggressivitetog fysisk utholdenhet. Interessefor
våpenvar sterk.

6.2.2 Anti-jegerne

Et av utsagnenei Kellertsspørreskjemavar at "jakt for sportens
skylder galt". Tjueseksprosentvar sterkt uenig, og 31% var litt
uenig i dette. Tjueni prosent var enig i påstanden. Bare4.5%
var imot alle former for jakt, inkludert sports-, mat: og trofe-
jakt. Åttito prosent godtok jakt som matauk blant eskimoene,
men bare 18% godtok trofejakt. Åttifem prosent godtok jakt
som matauk også i USA. De flesteamerikaneregodtar altså iføl-
ge denne undersøkelsenat det jaktes, dersom det er nyttehen-
syn i bildet.

Av de som hadde jaktet noen gang i livet var 20.4% nå sterkt
imot jakt for sportensskyld. Statis'tisksett inneholdt gruppen av
anti-jegere mange kvinner, og gruppen kom oftere enn jegere
fra byer. De hadde hatt liten erfaring med dyr i oppveksten,
men noen hadde kjæledyr. Gruppen med anti-jakt-holdninger
hadde naturlig nok høy poengsumpå Moralistiskdimensjon,og
de var i tillegg til jakt også imot bruk av dyr til oppvisning,sirkus,
pelsing, m.m. De skåret høyt også på Humanistiskdimensjon,
men ikke så høyt som på Moralistisk, noe som viserat anti-jakt-
holdningen primært er basert på etiske betraktninger, sekun-
dært på et emosjonelt forhold til dyr. Og de hadde rimeligvis
lave skårer på SportSorientering og Nytteorientering. Dette
gjaldt anti-jakt-gruppen totalt. To undergrupper utkrystalliserte
seg

Den humanistiske anti-jeger: Dette var de som er sværtgla-
de i dyr, og som gjerne har kjæledyrselv.Devar sværtopptatt
av dyrs følelserog smerte påført ved jakt. Devar ikke opptatt
av arten, men av det enkelte individ. Spesiellomsorg for dyr
som hjort og vannfugl ble vist.
Den moralistiske anti-jeger: For denne gruppen var jakt ut-
trykk for menneskets urettmessige utnytting av naturen, og
begrunnelsenevar ofte filosofiske og sammensatte. Liv ble
sett på som hellig, og Albert Schweitzerssyn ble sitert av en-
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del. Det ble lagt vekt på enheten mellom menneskeog andre
arter, og at de sammeetiske lover må gjelde i vår atferd over-
for dyr som overfor mennesker.Et mindretall så på jegere som
psykologiskeawikere med tvilsomme motiver, som f.eks. syke-
lig aggresjoneller ønskeom å kompenserefor usikkerhet.

Kellert (1978) hevderat på bakgrunn av den nevnte gruppeinn-
delingen bør en for å reduserekonfliktene mellom jegere og
anti-jegere leggevekt på økologiskeforhold, i utdanning og i in-
formasjon, siden bådetilhengere og motstandereav jakt er opp-
tatt av natur, og i stor grad godtar mennesketsplassi naturen -
ikke over den.

Ved Universiteteti Arizona startet Shawog medarbeiderei 1976
en kartlegging av menneskersom var opptatt av dyreliv i natu-
ren, men som ikke var jegere (Shaw8t King 1980). Flerehundre
som besøkteviltrike områder fylte ut skjemaermed spørsmålom
seg selvog sine interesser.Flertalletvar bosatt i byer, og hadde
relativt høy utdannelse. De var kritiske til viltforvaltningen, idet
flertallet mente at det arbeides for mye med byttedyrarter, på
bekostning av andre arter. Bareet lite mindretall (12%) mente
at en burde forby jakt, og 56% var enige i at en kunne jakte for
å regulerebestandenav en art. Femtiprosent svarteat "wildlife
appreciation" var den utendørsaktivitetde satte mest pris på, og
de brukte i gjennomsnitt 68 dager i året til dette.

Shaw & King (1980) fant at disseikke-jegernevar nokså like je-
gerne i området når det gjaldt flere siderved synet på dyrelivog
forvaltningen av det. Jegereog andre skullederfor kunne bli eni-
ge om viktige tiltak i forvaltningen, selvom noen kompromisser
må inngås.

Ved Cornell Universityi New York har det blitt utviklet et eget
instrument for å måle folks holdninger til dyreliv og til jakt
(Wildlife Attitudes and ValuesScale,WAVS). Modell for instru-
mentet var den vanlige oppdelingen i rekreasjonsmessige,este-
tiske, pedagogiske,biologiske, sosiale,og kommersiellesyn på
dyrelivet. Enhar kommet fram til at tre dimensjonerpassergan-
ske bra på svareneså langt: 1) Tradisjonell-bevaringsholdning.
Dette er en gruppe utsagn som uttrykker betydningen av å høs-
te viltet, og at det har økonomisk verdi. 2) Samfunnsmessige
fordeler ved dyrelivet. Denne dimensjonen omfatter den nytte
dyrelivet har for sosialt samvær, og for utdannelse og læring
om naturen. 3) Problem-aksepteringsholdning. Dette angår i
hvilken grad en tolererer skader etter vilt, eller sykdommer
spreddav dyr. Forskerneved Cornell har benyttet instrumentet i
tilfeller hvor de har funnet det riktig å spørrehva folk menerom
dyrelivet innen et område, før tiltak eventuelt ble iverksatt. En
fant f.eks. at hvithalehjort ble mer akseptert enn antatt av

grunneiere, selv om hjorten gjorde endel skade. De aksepterte
ikke bare noe skade, men mente også at den samfunnsnyttige
sidenvar viktig. I en annen undersøkelsefant en at jegere som
var oppvokst i en jaktkultur uttrykte klare tradisjonelle verdier,
mensandrejegere la mestvekt på den samfunnsnyttigesideved
jakt (Purdym. fl. 1989).

6.3 Europeiske studier

Holdninger til rovdyr eller til andre arter er av betydning for jakt
og jegere, både fordi den aktuelle arten selvkan være et jaktob-
jekt, og fordi den kan være aktiv i å reduserebestandenav an-
dre jaktbare arter.

En spørreskjemaundersøkelsei Sverige omfattende litt over
2000 mennesker(67% av de tilskrevne)tok opp synetpå vilt og
jakt (Norling m.fl. 1982). Et stort flertall av svarerne(84%) hev-
det at deres interessefor friluftsliv i stor grad bygget på fore-
komsten av ville dyr. Mer enn 90% mente at det er viktig å ha
ville dyr i nærområdet, og hver tredje svenskesyntes å drive
med dyr- og natur-studier i felt noen ganger hvert år. De aller
fleste hadde sett en eller flere sortervilt det sisteåret. Interessen
for rådyr og småfugler uttryktes av ca. 80% av gruppen, men
60-70% svarteat de var interesserti de fleste arter. Bareto pro-
sent hevdetat arter som bjørn, ulv, gaupe og jerv ikke burde fin-
nes i Sverige,men folk i spredtbygdestrøk (helsteldre folk) var i
størregrad enn andre tilhengere av reguleringerav disseartene.
Flertalletsvensker(ca.70%) så positivt på jakt, eller aksepterteat
det forekommer, mens 10% var negative til jakt. Nær halvpar-
ten av de spurte hadde hatt dyr 1familien i oppveksten.

Dahle(1987) gjenga resultatenefra en Gallup/NOIundersøkelse
om holdninger til bjørn, jerv og ulv i Norge, utført i 1987. Over
80% av de spurte ville beholde bestanderav disseartene i lan-
det. Fra44% (for ulv) til 51%(for bjørn) ønsket å beholde sam-
me bestand som i dag. Men en del ville reduserebestandenei
forhold til dagens nivå, 21% ville redusere bjørnebestanden,
25% ville reduserejervebestanden,og 13% ville redusereulve-
antallet. Femprosent gikk inn for å fjerne bjørn, 8% ville fjerne
jerven, og 12% ville fjerne ulven. Informasjon om hvor ille det
sto til med ulvestammen førte til at flere ville beholde og øke
bestandenav ulv. De som gikk inn for å øke eller beholde da-
gens bestandervar interessert i natur og friluftsliv, og høyt ut-
dannede og menn var mer positive enn andre. Negative hold-
ninger til rovdyr ble mest uttrykt av eldre, og av folk som ikke
drev friluftsliv. Kvinner og folk med lav utdannelse var overre-
presenterteher.
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Bevanger (1992) sendte ut postkort til 10 623 husstander i
Trondheim i 1989, med oppfordring om å rapportereom obser-
vasjonerav grevling, og å uttrykke affektive holdninger til artens
nærvær. Det ble returnert 580 svar,hvorav46 (8%) var av ne-
gativ karakter. Restenga uttrykk for en positiv interesseog hold-
ning til arten.

De som uttrykte en negativ innstilling oppga oftest at de var
redd/engstelig(32 av 46), mens resten (14 av 46) var negative
p.g.a. skaderpå plen, utgraving under hus,osv.

6.4 Endringer i adgang til jakt
- reaksjoner og konflikter

I Innstilling fra et utvalg (Berganutvalget)som vurderte befolk-
ningensadgang til jakt i Norge (Anon. 1982) ble det uttrykt at
denne adgangen bør bedres. Det ble lagt vekt på at en måtte
foreta en helhetsvurdering i tilfeller hvor det oppstår konflikter
mellom 1) jakt og fredningsinteresser,2) mellom ulike grupper
jegere,eller mellom 3) jakt og andre utmarksinteresser.

I konflikter mellom jakt og fredningsinteresservil bedre studier
av holdninger til vilt og jakt være nyttige. Det er sjelden gjort
gode holdningsstudier hvor en kan belysegeografiske forskjel-
ler. Envet heller ikke når holdningene utvikler segog blir faste,
eller hvilke faktorer som påvirker dem. I de tilfeller hvor det er
nødvendigå begrenseadgangen til jakt i et område eller på en
art, kan det være nyttig å vite mer om jegernes tilfredshet ved
den aktuelle type jakt, og om hvilke andre aktiviteter som kan
erstatte den tapte (4.2. og 4.3.).

Ogsåved eventuellekonflikter mellom grupper av jegere vil sam-
funnsfaglig innsikt være viktig. Dette gjelder ikke bare mellom
jegere med forskjellige arter som jaktobjekt; også innen en jakt-
form er det forskjellige grupper (kap.4). For den som jakter elg
lokalt kan jakta ha en annen betydning enn for den som kom-
mer utenbygds fra; jaktmulighetene kan i enkelte tilfelle være
med på å avgjørevalg av bosted. Eventuelleforskjeller mellom
innenbygdsog utenbygds elgjegere er en av hovedproblemstil-
lingene for Vaagan (1992) i en undersøkelseblant elgjegere i
Stor-Elvdal.i 1991. Psykologisksett betyr tilhørighet og tilknyt-
ning til et område eller til en sosial gruppe mye, og hos arten
menneskeer det ekstremt lett å stimulere til motsetninger mot
"andre grupper". I eventuelle konflikter mellom grupper av je-
gerekan mer kunnskaperom lokal identitet komme godt med.

I eventuellekonflikter mellom jakt og andre utmarksinteresservil

en måtte ta hensyntil grunneierensinteresser,og til de økono-

miske og psykososialeverdiene ved andre friluftsaktiviteter enn
jakt. Mye taler for at norsk natur vil bli mer attraktiv for både
norske og utenlandske turister som ønsker å oppleve kvaliteter
ved naturen som ro, skjønnhet, og dyreliv, og dette vil kunne
bety mye for økonomien i mange kommuner. I tillegg kommer
den helsebringendeeffekt ved grønn og aktiv turisme. Pådette
området er mye ugjort hva forskning angår. I første omgang vil
det værevesentligå bidra til utvikling av påliteligemetoder for å
måle medisinskeog psykologiskevirkninger av aktivitet og opp-
levelseri natur.

Det vil være en kontinuerlig debatt om forvaltningstiltak som
prising, avskytingsregler, utleiesystem, kontrakter, jaktkortty-
per,m.m. I tillegg til de forhold som er nevnt ovenfor kan en lett
se behovet for å finne fram til effektive former for kommunika-
sjon og konfliktløsning. Hvordan skal en informere, hvilke for-
mer for kunnskap "går inn", hvordan skalen se kompromisser?
I mange konflikter om naturressurserkan en derfor kanskjeha
en del å læreav fredsforskerne.

Ett eksempel på mulige tilspissedekonflikter mellom grupper i
befolkningen om viltforvaltning er skogskadenei Europa. Disse
skadene kan hovedsakelig skyldes sur nedbør, men klimafor-
hold samt insekt- og vilt-skader kan også spilleen rolle. Det vil i
alle fall bli nødvendig med utstrakt grad av skogpleieog skog-
planting, og viltets plassvil bli debattert, spesieltgjelder dette
antallet av hjort og rådyr. Den tyskejaktloven pålegger inneha-
veren av jaktrettene å bevare dyrelivet, samtidig som en skal
unngå for mye skader på skogen. Her ligger flere latente kon-
flikter, somf.eks. kan komme til å gi seg utrykk i strid om selek-
tiv skyting for å avle fram trofe-dyr, eller om kunstig vinterfor-
ing av dyr (Wolfe & v.Berg 1988). 5amfunnsfaglige studier i sli-
ke konflikter kan gjøre det enklere å komme fram til bedre be-
slutningsmekanismer,selvom en i den politiske prosessenikke
alltid kan legge avgjørende vekt på resultatene fra samfunns-
forskerne. I Wisconsinble det på begynnelsenav 80-tallet fore-
slått å starte jakta på hvithalehjort tidligere i et område nord i
staten, hvor det ifølge biologene ble høstet for få dyr. Tidligere
jaktstart ville vært fordelaktig, siden dyra er mer aktive i forbin-
delse med brunstperioden, og fordi dyra var større og eldre i
den delen av Wisconsin. Jegertettheten var lav i området, og
eksperimentellestudier av jegertetthet (se4.4) tydet på at tidli-
gere jaktstart, som ville bety flere jegere der, ikke ville redusere
jegernes tilfredshet. Holdningsstudiene tydet tvert imot på at
jegerne ville bli mer tilfredse ved å få jakte i området.
Biologiskeog psykologiskeundersøkelserforsterket hverandrei
å vise at tidligere jaktstart i Nord-Wisconsinville vært fordelak-
tig for alle parter. Men jegernes motstand var stor, og tidligere
jaktstart ble ikke innført.
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Økning i bestanden av hvithalehjort i USA har gitt opphav til
både positiveog negative holdninger. Påden negative siden er
det nevnt faren,for smittsomme sykdommer ("Lyme disease"),
kollisjonermed bil, og skaderpå avlinger og i hager. Påden po-
sitive siden kommer estetiskog psykologiskutbytte av å obser-
vere og fotografere dyr. En undersøkelsei New York viste at
72% av de spurte ville opprettholde eller øke bestandenav hjort
i nærområdet (Litwin m.fl. 1987). Ettersomurbaniseringenøker
kan holdningene til vilt endre seg, sider)landsbygdbefolkningen
avtar i antall. Vi kan etterhvert kanskje se•at nytteorienterte
holdninger blir redusert, og at estetiskeog moralistiskeverdier
øker i takt med urbanisering og innskrenkninger i jordbruket.
Også jordbrukere i New York uttrykte positive holdninger til
nærværav hjort, til tross for skaderde ble påført (Purdy1987),
og de nevnte bådeestetiskeog jaktrelaterte grunner for dette.
Men de positiveholdningenevarierte i styrkemellom forskjellige
områder.

6.5 Betydningen av holdningsstudier

I flere land har vi sett en endring fra nytteorientert jakt blant
landsbygdbefolkningentil mer sportspregetjakt hvor andelenje-
gere bosatt i byer har økt. Fremdelesservi tegn på at jegere fra
bygdene kan være mer opptatt av fangsten enn av andre sider
ved jakta, men i det store og hele får teorien om flersidig til-
fredshet støtte i studier av motiver og utbytte. Påen måte har
"urbane" verdier erstattet de "rurale": den industrielle revolu-
sjon skaptevelstandog fritid som bl.a. ble fylt med kostbarevå-
pen, reiserog jakt, og det ble ikke såviktig å skaffe mat.

Siden det har skjedd store endringer i jaktmønstret og i hold-
ninger til jakt tidligere, er det ingen grunn til at det ikke fortsatt
skulle inntreffe store forandringer. Det er trossalt noe negative
innstillingertil jakt allerede. I tillegg kommer at disseer mest ut-
bredt i byer og tettsteder, og at det spesielter kvinner som er
negative. "Dyp-økologiske" bevegelserog forkjempere for dyrs
rettigheter er i frammarsj. Dissefunn kan vi se på bakgrunn av
at 1) flere og flere bor i byer, 2) det blir færre sysselsatti land-
bruket, 3) kvinner får større innflytelse,4) andelen eldre i sam-
funnet øker, 5) det blir flere somvokseropp i en-foreldre-famili-
er (hvor sosialiseringtil jakt blir vanskeligere). Tilsammen kan
alle disse faktorene bety at antallet jegere kan begynne å gå
drastiskned. I USAhar Heberlein(1991) beregnetat antallet je-
gere vil gå drastisk ned fra ca. 2020, og at det nesten ikke vil
værejegere i USAi år 2050.

Bådei vårt land og i USAkan andre faktorer trekke utviklingen i


en annen retning, en av disseer de skaderen sterkt økende be-

stand av en art kan utføre. Men dersomjaktmotivasjonen i be-
folkningen avtar sterkt kan det bli mangel på folk som er inter-
essertei å skyteelg eller hjort. I så fall kan det bli nødvendigå
innføre en ordning med "yrkesjegere", kanskje med en spesiell
utdanning.

Vi ser at holdningsstudier - i kombinasjon med motivasjons-og
sosialiserings-studier- gir nyttig informasjon om synet på jakt,
og om hvordan dette kan tenkes å forandre seg. I tillegg til dis-
seframtidsvyenekan holdningsstudiervære til fordel for forvalt-
ningen på tre generelleplan. Fordet første vil det være nyttig å
vite hvilkenstøtte det er i befolkningen for et tiltak; dette kanen
måleved å spørreetter folks affektive og evaluerendeinnstilling
(evaluerendedata). For det andre vil det være nyttig å vite hva
folk synesbør gjøres på et område, uavhengig av følelsesmessi-
ge reaksjoner(normative reaksjoner). Og for det tredje kan det
være nyttig å vite hva folk holder på med, slik at en får et inn-
trykk av i hvilken grad atferd på området kan endres (atferds-
messigedata).

Spesieltinteressantog viktig vil det væreå lære merom hvordan
holdninger til dyreliv og til jakt utvikler seg over alder. De mer
grunnleggende affektive innstillingene kan skapestidlig i livet,
selvom kunnskap om økologiske forhold og om viltbiologi ikke
kan tilegnes før i 10-12 årsalderen. Enbør vite mer om når de-
ler av holdningene utvikler seg, om det er kjønnsforskjellerogså
tidLigi livet, og om hvilke ytre faktorer som virker inn.
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7 Opplæring og rekruttering

7.1 Utdanning av jegere i Europa

I øst-europeiske land har det lengevært obligatorisk med en je-
gerprøve. Myrberget (1990) skissertedet polske systemet,som
innebærer praksis i en jaktforening i ett år, før det gis et kurs
med en eksamen. Et nytt kurs tilbys etter tre år som jeger.
Obligatoriske jegerprøver er innført i Finland (1964), Danmark
(1969), Frankrike(1976), Nederland(1978), Sverige(1982) og i
Norge(1986). I noen land er det enda ikke innført obligatoriske
jegerprøver, men Europarådethar ratifisert en anbefaling om at
de innføres i alle medlemsland(Myrberget 1990).

Den norske jegerprøven (fastsatt ved kgl.res. av 20.desember
1985) består av et praktisk og et teoretisk kurs, samt en skriftlig
eksamen.Det praktiske kurset skal være på minst 12 timer, og
ledes av en instruktør utdannet av Norges Jeger- og
Fiskerforbundetter retningslinjer fastsatt av Direktoratet for na-
turforvaltning. Det praktiske kurset skal gi instruksjon om vå-
pen, sikkerhet, human og sikker jakt, og avstandsbedømmelse.
I den teoretiske prøven hentes spørsmålfra emner som viltøko-
logi, artskunnskap, viltloven, naturvern, våpen, jakthunder, og
behandling av vilt. Det leggesvekt på å utvikle god jaktrnoral,
hvor en forsøker å styrke hensyntakenbåde til viltet, til sosialt
samvær,og til almenheten. Avviklingenav jegerprøvenforegår
ved et samarbeid mellom Direktoratet for naturforvaltning, fyl-
kesmennene, Norges Jeger- og Fiskerforbund, Studieforbun-
dene,og viltnemndene.

7.2 Undersøkelser og tiltak i USA

I USA ledet et økende antall ulykker til igangsetting av sikker-
hetskurs i mange stater. National Rifle Association bidro med
ressurser,og i 1970 var kurser i gang i 33 stater. Innholdet i kur-
sene ble etterhvert utvidet til å omfatte forvaltning, viltbiologi,
og etikk. I 1970 vedtok de føderale myndigheter en lov
(Pittman-RobertsonAct) som sikret nasjonalemidler til kurserog
skyteopplæring. Ca. 45 000 intstruktører er engasjert i arbeidet,
og inntil på midten av 1980-tallet hadde omlag 18 mill. første-
gangsjegeregjennomgått kursene(Jonesm.fl. 1987). Ved sam-
me tidspunkt tok 70 000 jegere kurset hvert år, og i de fleste
stater var det obligatorisk for kjøp av jaktkort. Kravenefra den
føderalelovenomfattet 10 undervisningstimeri 1985.

Innholdet i kursene understreker individuelt ansvar, kunnskap

om jakt, viltbiologi, behandling av fangst, m.m. Det er også

opprettet mange skytebaner for trening i våpenbruk.
Ulykkesratenved jakt har gått ned i USAde siste par ti-år, noe
som ofte tilskrivesjegeropplæringskursene.

I staten New York har omfanget av jakt gått merkbart ned de
siste par ti-åra. Søkningentil New York State Hunter Education
Courses(HEC's)gikk ned med 45% fra 1981 til 1987, i tillegg
kommer at 25% av de som har gjennomgått kurset ikke løser
jaktkort to år seinere.Salgav jaktkort har gått ned med 30% i
perioden 1982 til 1992. Dette har ført til bekymring over at
færre deltar i en antatt sunn aktivitet, og at det blir mindre inn-
tekter til viltstell. Som nevnt tidligere (3.4) har Decker m.fl.
(1991) utviklet en stadieteori for det å bli jeger. De unge blir
først 1)oppmerksommepåjakt som en mulig aktivitet, og utvik-
ler så2) interessefor jakt. Dernestkommer et 3) prøvestadium,
og et 4) stadium for viderekommende. Siden50% av deltaker-
ne på HECer 13-17 åringer som befinner seg på et tidlig stadi-
um i utviklingen somjeger fant en å ville stimulereinteressenfor
jakt i denne gruppen. Tidligere forskning har vist at sannsynlig-
heten for å komme fram til stadiet for viderekomneøker dersom
unge får ta del i opplæring og dersomde oppleversosial støt-

te. Med opplæring mener en jakterfaringer (planlegging, jakt,
samtaleretter jakta) i ung alder sammenmed en erfaren jeger.
Sosialstøtte innebærer at familie eller gode venner er med og
oppmuntrer den unge jegeren. Ved Human DimensionsUnit,
Department of Natural Resources(Cornell University)laget en et
program for å styrke interessen blant unge som hadde gått
igjennom jegeropplæringskurset (Enck & Decker 1990). Pro-
grammet går ut på å rekruttere tilsynsjegere(med minst 7 års
jakterfaring), som skal gjennomgå kurser,og ta ansvarfor en el-
ler to unge jegere. Det er utviklet en detaljert evalueringsprose-
dyre for den teoretiske bakgrunnen, for gjennomføringen av
programmet, og for resultatet. Programmeter ikke ferdig ut-
prøvd.

Veien fra interessestadiettil utprøvingsstadiet kan være lang.
F.eks.kan jenter vise verbal interessefor å begynne med jakt,
men av mange forskjellige grunner begynner de svært sjelden.
Aas (1992) samlet opplysninger om friluftslivsvaner blant 5-9
klassingeri kommunene Harstad, Steinkjerog Engerdal. I hele
utvalget (560 elever)hadde 19.2% vært med på jakt eller jaktet
selv, 22.3% hadde ikke vært med og var heller ikke interesserti
å være med, og 58.5% sa seg interessert i å være med på jakt
eller å jakte selv. Det var flere gutter enn jenter som haddedel-
tatt i jakt. Men andelen jenter og gutter som ikke hadde vært
med på jakt, men som hadde lyst til å være med var relativt lik:
54.6% av jentene og 62.2% av guttene. Når vi huskerat bare
ca. 10% av menn over 16 år i Norge driver jakt, og at svært få
kvinnerjakter, servi at verbalt uttrykt interessefor jakt, og det å
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utøvejakt nok er forskjelligefenomener. I løpet av ungdomstida
vil kjønnsrollenevære med på å avgjøre hva den enkelte begyn-
ner med. Aas' (1992) funn er interessantogsåfordi det kan ten-
kesat uttrykt interessefor jakt kan endre segover tid, bl.a. som
en funksjon av likestillingsprosessen.En gjentakelseetter noen
år vil si noe om dette.

7.3 Rekrutteringsprosessen- teoretis-
ke og praktiskeutfordringer

Delerav mulige utviklingslinjer for jaktinteresserhar vært disku-
tert tidligere i denne utredningen (3.3, 3.4, 4.7). I tillegg til mu-
lige genetiske predisposisjonersom kan sannsynliggjørevisse
former for jaktrelatert atferd framfor andre, kommer påvirkning
fra betydningsfulle andre i oppveksten, læring av kjønnsroller,
utvikling av holdninger overfor dyreliv og jakt,. og positivevirk-
ninger etter opplevelseav natur og dyreliv. Hver for seg,eller i
kombinasjon,kan slikeerfaringer bidra til at jaktinteresserutvik-
ler seg,eller at de svekkes,avhengig av erfaringens innhold.

Når et ungt menneskeviser interessefor jakt, og kanskjeønsker
å avleggejegerprøven,er oppvekstenunnagjort. Tidlig sosialise-
ring, læring av kjønnsroller,og relativt klare holdninger overfor
dyrelivog jakt er sannsynligvisallerede "på plass". Men konse-
kvenseneavjakt, somf.eks. de elementenesom harvært nevnt i
modellen om flersidig tilfredshet, og opplevelserav emosjonell
og fysiologiskart (5) vil fremdelesvære med på å påvirkejaktin-
teressene.

Framtidig forskning vil sikkert gi mer kunnskap om hvordan de
nevnte erfaringsformenevirker. Som i jaktforskningen har en i
rekreasjonsforskningenmer generelt også vært opptatt av hvor-
dan faktorer som "opplevd frihet" og andre sinnsstemninger
kan styrke enkelte aktiviteter. I tillegg vil antakelig utøvernes
selvbilde,og mer spesieltidentitet knyttet til friluftslivsaktiviteter,
komme sterkere inn i forskningen. Om en aktivitet somjakt er
en sentral del av ens identitet vil den være en sterkere og mer
varig interesseenn om den er et mer tilfeldig tidsfordriv. For
mangejegere er jakta en livsstil,ofte verdsatt høyt selv i forhold
til familie og arbeid. Framgangi jakta, positive konsekvenserog
opptrening av ferdigheter kan styrke aktiviteter som "er en del
av en selv". Enkan måle den grad av betydning en aktivitet har
for ens selvbilde,og kunnskapom dette kan være av både teo-
retiskog praktisk betydning for jegeropplæringen.

Vi har sett at Jacksonm.fl. (1979) skissertefem stadier som de

mente jegere utviklet seg gjennom (4.7): jegere er først veldig

opptatt av våpen, av å treffe dyr og oppnå trofe. Deretter blir

sporten totalt sett viktig, før jegeren får øynene opp for andre
tilfredsstillende sider ved jakta. Som alle inndelinger er også
denne for skjematisk,og en jeger kan sikkert befinne segpå fle-
re stadier samtidig. Men den har likhetspunkter med Kellerts
inndeling i nytte-, sports-, og natur-orienterte jegere (6.2.1). At
noenlunde sammeinndeling er framkommet ved bruk av to helt
forskjellige metoder taler for at den kan være brukbar.

Decker rn.fl.(1991) har kommet til at jegeres motiver kan deles
inn i tre grupper: A) prestasjonsmotivert,B) sosialt motivert, og
C) naturopplevelsesmotivert.Jegerekunne skifte fra A) og B)til
C), men forskerne fant ingen jeger som startet med en natur-
opplevelsesmotiveringog så utviklet en sosialeller prestasjons-
orientering.

Vi seraltsåat de som relativt uavhengigav hverandreog på for-
skjellige steder har forsøkt å kartlegge prosessen"det å bli je-
ger" kommer fram til i hovedsak de samme typer og stadier.
Motiver og tilfredshet ved jakta skifter med økende erfaring og
alder, derfor får den etterhvert et nytt innhold for mange, og
noen slutter med jakt. Vi regner ofte med at de som fortsetter
blir mer og mer spesialister,ved å foretrekke bestemte typer
jaktterreng, våpen og byttedyr. Når det gjelder sportsfiskekan
en skille mellom "generalister", som fisker der hvor det er mu-
ligheter for å få fisk, og som kan bruke mange typer fangstme-
toder, og f.eks. tørrfluefiskere, som har mer spesiellekrav til elv,
utstyr og bytte. En lignende spesialiseringsprosesskan finnes
blant jegere. Sammenlign A) andejegeresom sitter i skjul ved
et våtmarksområde i USA hvor det kan være ett hundre tusen
gjessog ender i lufta, og hvor det er relativt enkelt å sendeav-
gårde noen skudd, med B) andejegeresom velger å jakte ved
en elv hvor det er færre fugler, og hvor det er sværtvanskeligå
komme inn på dem. Hvaskiller disseto gruppene? Befinnerde
seg på forskjellig stadium i prosessenfra begynner til erfaren
spesialist? Kuentzel& Heberlein(1992) målte først grad av spe-
sialiseringi to slike grupper jegere ved å registrereerfaring, styr-
ke i andejaktinteresse,medlemskapi spesialjaktklubber, våpen
og teknikk, og hvor mye og hvilke typer litteratur de anskaffet.
Det viste seg at jegerne under punktene A) og B) ovenfor ikke
var forskjellige i grad av spesialisering.Men spesialisering(særlig
hvor mye jegerne leste om jakt) betydde mye for hvordan de
evaluerte jaktas kvalitet. De mindre spesialisertejegerne var
mest interessertei å skyte og å få fangst, mens de mer spesiali-
sertevar mestopptatt av naturopplevelser,sosialtsamvær,og av
etiskesiderved jakta. Slikeundersøkelsersier ikke myeom "hva
som leder til hva" - om det er lesing og refleksjon som gjør en
oppmerksom på andre siderved jakta, om det er omvendt, eller
om det er personlighetsmessigeforhold som spiller inn og fører
til både teoretisk interesseog til flersidige opplevelser. Dersom
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flere kunnskaperom jakt og mer erfaring er viktig kan resultate-
ne ha betydning for jegeropplæring og for kurser som jegeror-
ganisasjonenearrangerer. For å lage bedre opplæringskurser,
studiesirkler,eller jaktregler kunne det være svært interessantå
kartlegge rekrutteringsprosessenblant norskejegere.

Når det gjelder jegerprøven (kurs og testing) kan en evaluering
og oppfølging av kandidatenegi ny innsikt i rekrutteringsproses-
sen. Somfor de fleste av de aktiviteter hvor det krevesinforma-
sjon, kunnskapog trening, samt hvor det er ønskeligmed en be-
stemt type holdninger, servi også for jakt at formell og tebretisk
utdannelse har erstattet tradisjonsoverføring fra en generasjon
til en annen, eller i alle fall mellom nærståendepersoner. Tid-
ligere ble jegere opplært til jakt gjennom langvarigsamværmed
familiemedlemmeneeller nærevenner. Enopplæring i offentlig
regi, oftest med ukjente instruktører, innebærer en annen læ-
ringssituasjonenn hva som har vært vanlig, selvom de unge je-
gerne nok som oftest har identifisert seg med mer nærstående
jegere, og overtatt normer fra den lokale kulturen i oppveksten.
En formell, offentlig skolering kan være mindre effektiv enn en
tradisjonellverdioverføring, men samtidig kan en formidle verdi-
er som kan stå svakt i enkelte grupper. I alle fall kunne en grun-
dig evalueringav kunnskaper,ferdigheter og verdier som inngår
i jegerprøven,samt av virkningene av prøvenha myefor seg,et-
ter at den nå har fungert i noen år. Ikke minst overfor holdning-
er til jakt blant almenhetenville dette komme positivt ut. Etmo-
ment av stor betydning i et slikt arbeid vil være å skille mellom
rekruttering blant de som alleredeer sosialiserttil jakt i sin lokale
kUltur,og de som ikke er det. Å rekruttere i den andre gruppen
vil by på størreutfordringer enn å rekruttere i den første.

Sammendrag

Med denne oversikten ønsker vi å samle kunnskap om sam-
funnsfaglige (særlig psykologiskeog sosiologiske)studier av je-
gere. For forvaltningen av dyrelivet er det viktig å nå fram til
bedre kunnskaperom den art som forvalter, nemlig mennesket.

Jegerregistereti Norge inneholder 270 000 personer. I 1991/92
løste 166 300 personerjegeravgiftskort, og 97.8% av dissevar
menn. Dette innebærerat ca. 10% av den mannlige befolkning
over 16 år løstejegeravgiftskort.

Arkeologisk og antropologisk forskning har vist til den store be-
tydning jakt har hatt i mennesketsevolusjon. Det er påfallende
at det stort sett bare er menn somjakter, menskvinnenesamler
mat nærmere bostedet. Kvinnenesørger for det mesteav ma-
ten, og mennenesjakt er ofte lite lønnsom. Jaktutbyttet deles
med andre, og jakt er såledesen viktig sosialfaktor. I flere teori-
er antydes det at jaktatferd ikke utelukkende er motivert ut fra
behovet for å skaffe familien mat, men at jakt og fangst også
kan ha viktige sosialeog seksuelleaspekter. En jeger som tar
store risiki, og forsøker å drepe byttedyr som han deler med
andre kan ha høyere reproduktiv suksss enn andre, bl.a. fordi
kvinner kan vise en seksuellinteressefor en som kommer med
mat. Språk,sosialstruktur, samarbeidog teknologiskeferdighe-
ter kan alt ha utviklet seg i sambandmedjakt.

Studietav jaktas historieviserat motivenefor jakt har endret seg
myeselvi modernetid. Denaktuelletids forståelseav menneske-
natur forholdet, og synet på dyr innen religion og andre strøm-
ninger harvært viktig for hvordanog hvorfor jakt harvært utøvd.
Eiendomsforhold,makt og statushar kanskjevært endaviktigerei
å avgjørehvemsom harjaktet, og hvor det harvært jaktet.

Hvisvi spør etter forklaringen på at noen blir interessert i jakt,
mensandre ikke blir det, er det nødvendigå lete etter faktorer i
individetsutvikling og oppvekst. I utgangspunktet kan vi ikke ta
for gitt at det er tidlig atferd som ligner mye på jakt som er de
virkelige forløperne for seinerejakt. Ofte kan atferd blant unge
voksne være sluttresultatet av helt forskjellig atferd tidligere.
Mange har ment at lek hos barn har en del trekk felles med jakt
hosvoksne, idet lek pregesav frihet, søkenetter stimulering,og
av innlæringav ferdigheter. Sidendet er en betydeligkjønnsfor-
skjell i utøvelseav jakt kan det også være viktig å ta i betrakt-
ning kjønnsforskjellerhos barn. Barn lærer tidlig at det passer
best for menn å  tære aktive, eventyrlystneog uavhengige,og at
jenter bør være svake,avhengigeog emosjonelle. Dette avspei-
ler seg i en vissgrad i barnaslekeaktiviteter.
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Undersøkelserav hvilkeytre forhold i oppvekstensomer viktige i
å stimulere til jaktinteresser viser foreldrenes (særlig fedrenes)
rolle tidlig i livet, og venner blir mer betydningsfulle etterhvert.
Flertalletvoksnejegere har begynt å jakte i ung alder, og jakt.
har oftest vært en viktig del av den lokale kulturen. Jaktvil der-
for lett bli en viktig del av ens personligeog kulturelle identitet.
Men noen slutter å jakte til tross for at de har vokst opp i en
jaktkultur, og andre begynnerå jakte først som voksne uansett
oppvekstmiljø. Det er følgelig både kontinuitet og diskontinui-
tet i utviklingen av jaktinteresser. Det foreslåsar en kartlegger
barns eksisterendebruk av natur og deltakelse i aktiviteter i
Norge,og at en studerersosialiseringsprosessenbedre.

I USA har mange forskere vært opptatt av å kartlegge motiver
for at folk jakter, og av å måle tilfredshet ved jakta. Det kan dis-
kutereshvor viktig selvefangsten, eller det å skyte dyr, er for til-
fredsheten, men de aller fleste undersøkelseneviser at jegerne
oppgir andre siderved jakta enn fangst som de mest verdifulle.
Naturopplevelser,sosialtsamvær,å komme vekk fra hverdagen,
fysiskmosjon, og å lære ferdigheter er eksemplerpå positivesi-
der ved jakt somjegereneofte nevnerfør betydningenav byttet.
Resultatenestøtter totalt sett en modell som en kan kalle teori-
en om "flersidig tilfredshet ved jakt". Enkelte norske undersø-
kelser har i hovedsak bekreftet de amerikanske resultatene.
Men det er ogsåvist at tilfredshet ved de forskjellige sideneved
jakt kan være forskjellig for de forskjellige grupper av jegere, og
at de kan forandre seg med alder og erfaring. Reaksjonerpå
graderav tetthet av jegere er også kartlagt, og resultatenetyder
på både positiveog negativeoppfatninger av andrejegeresnær-
vær. Det syneså være en "grenseverdi" m.h.t. hvor mange an-
dre jegere en liker å møte pr. dag (ca. 20). Det er videre nevnt
studierav hvordan tilfredshet ved enkelte siderved jakt kan gjø-
re det enklereå nå fram til akseptableforvaltningstiltak. Ett eks-
empel er at de som legger mestvekt på sosialtsamværikke lett
godtar begrensningeri antall jegere på et område, men lettere
godtar innskrenkningeri jaktas varighet.

Motivasjonelleog emosjonellereaksjonertilknyttet siderved jakt
henger sammen med jegernes personlighet. Det finnes nesten
ingen undersøkelserav jegere hvor personlighetsmålingerer fo-
retatt. Slikestudier kunne være nyttige, bl.a. fordi kunnskaper
om dette kan gjøre det lettere å finne fram til tiltak mot skade-
skyting, et fenomen som både jegere og folk ellers ser som et
stort problem.

I en vurdering av tilfredshetsforskningen framheves at spørre-
skjema-metodeninnebærer noen svakheter. Mennesketer seg
sjeldenbevisstalle sine beveggrunner,og derfor kan validiteten
være for lav. I de fleste undersøkelserhar en bedt om jegernes

synpå jakta etter jaktturen. Dersomen i stedet gjorde helejakt-
prosessentil studieobjekt, og spurte etter motiver og tilfredshet
både før, i løpet av, og etter jakta, kunne en få mer informasjon
om evt. endringer underveis. Det er også nødvendig å utføre
motivasjonsanalyseri flere kulturer. De aller fleste studier er ut-
ført i USA, men jakttradisjonenevarierer fra en kultur til en an-
nen.

En kunne få bedre innblikk i jaktprosessenom en forsøkte å
måleogsåemosjonelleog fysiologiskeprosesserfra forberedelse
til jakta, og til etter at turen er avsluttet. Følelserog stemninger
i løpet av turen kan være viktige for mentalt velbefinnende,og
de kan ha kroppsligevirkninger, som f.eks. styrking av immun-
forsvaret og bedret fysisk form. Dette kan gi redusert grad av
angst og depressivetendenser. Videre er bruk av hund vanlig i
norskjakt, og det er nå kjent at kontakt med dyr ofte kan virke
positivt på psykiskog somatiskhelse.

For samfunnsfaglig jaktforskning vil det videre være en viktig
oppgaveå kartlegge holdninger til dyrelivog til jakt. Med øken-
de urbanisering,færre sysselsattei primærnæringene,og økt in-
teressefor bruk av naturen til ikke-konsummerendeaktiviteter
kan en vente en økende grad av negativ innstilling til jakt.
Studierav holdninger til dyreliv og jakt i USAog i Europagjen-
nomgås,og det foreslåså utføre holdningsstudierblant barnog
unge for å avdekke utviklingstrekk og for å identifisere viktige
sosialiseringsprosesser.

Kurser og prøver for erfarne jegere er innført i mange land.
Kursergir opptrening i skyteferdigheter samt kunnskap om vilt,
og de antas å bringe jegerne fra et stadium med ustabil interes-
se for jakt til et stadium hvor jakt blir en mer varig interesse.
Sosialstøtte synesogsåå styrke interessenfor jakt, og derfor har
en i flere land forsøkt ordninger hvor erfarne jegere ‘veileder
yngre. Positivekonsekvenserav tidlige jaktopplevelser,samtjakt
som en del av ens ideniitet antas å styrke interessenfor jakt. I
begynnelsenkan interessenfOr våpen og for fangst være vik-
tigst, men seinereblir ogsåandre sidervedjakta tillagt mer vekt.
Mange jegere utvikler seg fra å være prestasjonsorientertetil å
bli mer naturorienterte, og en del jegere blir mer og mer spesia-
lister, idet de spesialisererseg på en bestemt form for jakt som
de ønskerå drive med stor grad av perfeksjon. For å bedre ut-
dannelsenavjegere og for å få mer innsikt i rekrutteringsproses-
sen bør en evaluerejegeropplæringen og utføre forskning hvor
jegere følgesopp i mangeår etter opplæringen.
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9 Summary

The aim of the present review has been to collect knowledge

about previous research on hunters, especially from social scien-

ce research (psychology and sociology). In wildlife management

knowledge about the species which manages (H. sapiens) is as

important as knowledge about game species.

In the central register of hunters in Norway 270 000 persons are

listed. In 1991/92 166 300 hunters paid their annual hunting

fee; 97.8% were men. This group amounts to approx. 10% of

the male population above 16 yrs. of age.

The importance of hunting in human evolution has been de-

monstrated in archeological and anthropological research.

Hunting is shown to have been a male activity, while women

collected food closer to the home site. The food collected by

the females constituted the main part of the total food needed,

and the hunting by males probably was rather ineffective. In

most gathering and hunting societies the meat has been shared

with other group members, thus hunting has been an important

social factor. The view is expressed in recent theories that provi-

ding meat is not necessarily the main motive behind hunting;

the activity may have important social and sexual consequences

as well. A male hunter may increase his reproductive success,

since it may be advantageous for females to be sexually attrac-

ted by him. Additional aspects which may have evolved in con-

nection with hunting are language abilities, social structure, co-

operation, and technological competence.

Studies of the history of hunting indicate continuous changes in

motivation. The period-specific ideology concerning the man-na-

ture relationship and the attitude toward animals have affected

the motives and methods of hunting.

In searching for explanations to why some persons become in-

terested in hunting we must turn our attention to events and

processes in the ontogenesis of behaviour. Pre-adolescent acti-

vites which bear topographical resemblance to adult hunting be-

haviour are not necessarily the best candidates as early precur-

sors for hunting. But the view has been expressed that play

among children share common elements with hunting, in that

freedom, physical activity, seeking stimulation, and training of

sensori-motor skills are central parts of play. The large sex diffe-

rence in hunting behaviour may also be viewed in the light of

early behavioural sex differences. Children learn early in life that

men should be active, adventurous and independent, whereas

females ought to be weak, dependent and emotional. These

differences are often reflected in children's play.

Studies regarding the influence of early external factors on later

hunting interests regularly show the importance of the parents,

especially the father, while the importance of friends increases

throughout adolescence. The majority of adult hunters have

started hunting relatively early in life, and hunting has often

been a central part of the local culture. Thus hunting becomes

an integrated part of one's identity. Nevertheless, some hunters

quit hunting, and some persons start hunting when adult. Both

continuity and discontinuity can be seen in the development of

interests for hunting. Children's activities in nature, as well as

socialization toward each separate activity, should be objects of

future studies in Norway.

In order to explain why men hunt many U.S. researchers have

described aspects of the activity which the hunters themselves

find most satisfying. It can be discussed exactly how important

it is for a high-quality hunt that animals are shot, but the large

majority of studies indicate that most hunters assign a higher va-

lue to elements like nature experience, social company, esca-

pism, physical exercise etc., than to the value of the meat

obtained. A model called "multiple satisfaction of hunting" has

been evolved. The american results have in general been confir-

med by a few norwegian studies.

However, the pattern of satisfying aspects of hunting has been

shown to vary between groups of hunters, and age/experience is

one of the group-defining variables. Reactions to hunter density

has been recorded. These can be both positive and negative,

although a limit of approx. 20 daily "contacts" with hunters

outside the team seems to be existing. And examples of how

potential management decisions can be evaluated on the basis

of hunter's satisfactions in an area are given.

Motivational and emotional aspects of the hunting experience

are connected to the personality of the hunter(s), but good stu-

dies of the latter do not appear in our literature search. Such

studies should be done, however, because the results could be

important for the training and education of hunters, and for a

better understanding of phenomena like skybusting, which is a

problem of concern to hunters as well as to non-hunters.

When evaluating the research on hunter's satisfactions the vali-

dity of the survey method must be discussed. Man is not always

able to conciously analyse his/her own motives. In addition, not

only the end-product of the hunting trip, but rather the whole

hunting process should become the object of study, allowing us
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to map the motivational dynamics from preparing for hunting to

the final evaluation after the season. It is also necessary to per-

form motivational analyses in several countries, since the large

majority of studies have been done in the U.S.A.

More insight into the process of hunting could be obtained by

measuring emotional and physiological processes during the

hunting.experience. Feelings and moods during the experience

may affect both mental well-being (anxiety, depressive tendenci-

es) and somatic processes (carido-vascular, immunity). In

Norway the use of hunting dogs is prevalent, and several positi-

ve effects of contact with pets have now been shown.

An additional topic of interest to social scientists is the measure-

ment of attitudes toward wildlife and toward hunting. With in-

creasing urbanization, a reduction of farmers, and an increase in

the use of nature for non-consumptive activities, more negative

attitudes toward hunting may be expected. A review of the atti-

tude measures which have been done in general show a positive

attitude toward hunting. In particular, it is suggested that atti-

tude formation during childhood and adolescence should be

studied.

Education and examinations of hunters have been introduced in

many countries. The result is supposed to be more knowledge

about wildlife and better shooting skills, and a strengthening of

the interests for hunting. Social support also seems to reinforce

the interests. In some countries experienced hunters are used as

supervisors and company for newcomers. Positive consequences

of the first hunting experiences, and hunting as a part of one's

identity also are expected to increase the motives for hunting.

Interests in weapons and in bagging game may be greatest early

in one's career as a hunter, and other aspects become more im-

portant later on. A developmental sequence from achievement

motivation to nature experience motivation is described in some

research projects. In addition, increasing specialization may oc-

cur as hunters gain more experience. In order to improve edu-

cation of hunters and to learn more about the process of recruit-

ment, the existing educational courses should be evaluated, and

hunters should be followed up for some years after the first

COUrses.
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