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Dansk storvildtjæger i Botswana jager
for naturen og lokalbefolkningens skyld
For storvildtjæger og forfatter Perben Møller er fascinationen af dyr og natur
langt vigtigere end både trofæer og paradebilleder. I sin bog Jæger i Bushen
beskriver han nogle af de storvildtjagter, han har arrangeret og deltaget i
gennem de syv år, han har boet i Botswana i det sydlige Afrika. Og det er jagter,
hvor det at nedlægge et bytte langt fra er essensen af selve jagten.
”For mig er jagt lig med respekt for at bevare naturressourcerne og et middel til
at skabe de bedste vilkår for både biodiversitet og den lokale befolkning. Jeg går
ikke på jagt med et hovedformål om at nedlægge et bytte.”
Sådan fortæller storvildtjæger Preben Møller fra Espergærde, der er aktuel med bogen Jæger i Bushen, som
udkommer den 31. oktober på Skriveforlaget. Her er der både skarpe holdninger og stor kærlighed til jagtens
væsen i de fire udvalgte jagtberetninger fra hans tid i Botswana, hvor Preben Møller fortæller om sine
oplevelser med at jage og nedlægge dyr som blandt andet struds og bøffel – og om at holde fast i jagtens
etik, selvom det skaber konflikter.
Bøffel fra bush til køledisk
En af de jagthistorier, Preben Møller beskriver i Jæger i Bushen, er en bøffeljagt, hvor det nedlagte bytte blev
foræret til den lokale befolkning. For en som ham, der kalder sig nyttejæger og ikke trofæjæger, er det vigtigt, at det bytte, der bliver nedlagt i jagten, bliver brugt.
”Bøffel er et godt tilskud til den lokale befolknings kost, der som oftest består af korn og grøntsager. Derfor
er det vigtigt, at der til jagten er lagt planer for, hvordan byttet kommer videre fra jagten og frem til de familier, der skal spise det,” siger Preben Møller, der desuden er af den holdning, at ureflekteret beskyttelse af
nogle dyrearter er både forkert og skadeligt for den lokale befolkning, som lever af og i pagt med de dyr, der
findes i naturen omkring dem.
I sin bog beskriver Preben Møller også, hvordan de på jagterne samarbejder i jagtteamet, og hvordan den
lokale befolkning er en del af teamet. Og han reflekterer over valg af våben, inden dyret skal skydes.
”Etikken i jagten er vigtig. Både i forhold til hvilke dyr vi skyder, men selvfølgelig også i forhold til den måde,
jagten bedrives på. For mig er det at skyde dyret sekundært. Jagtens væsen er at bidrage til at regulere
bestanden af de dyr, der nærmest selv beder om at blive reguleret for artens overlevelse,” siger han og
tilføjer, at han flere gange har taget konflikten i jagtsituationer, som han ikke kunne stå inde for.
Efter sine år i Botswana flyttede Preben Møller videre til Kroatien, hvor han blandt andet producerede olivenolie sammen med sin kone. I maj i år flyttede han tilbage til Danmark og bor nu i Espergærde. Preben
Møller giver gerne interview og kan kontaktes gennem Skriveforlaget.
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