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Tag med ud og fisk
Beskrivelse
I Århus er vi velsignet med gode fiskemuligheder. Der er ikke langt til et godt sted at kaste snøren i vandet, hvad enten det
skal være ved kysten, en sø eller en å.
Næsten året rundt, kan man fange fisk et eller andet sted og det er sjovt at fange sin egen aftensmad.
Vi fisker enten i salt- eller ferskvand. Vi sætter en halv til en hel skoledag af til formålet, men der er desværre ikke
fangstgaranti uanset hvor vi tager hen.
Eventuel fangst tilbereder vi på stedet, hvis det er muligt.
Og jo... Det er Danmarks Jægerforbund, der står bag. Men vi kan skam også finde ud af at fiske!
Der undervises i praktisk fiskeri med stang. Vi kan eventuelt supplere med krabberuser eller garn.
Der undervises i fiskebiologi, mindstemål og fredningstider.

Formål
At give deltagerne viden om de fisk, der lever i vore vande og lære at fange og tilberede dem. Samtidig gives et indblik i
fredningstider, mindstemål og andre retningslinier for lystfiskeriet i Danmark.
Sted
Sted aftales ved booking.

Praktisk information
Udbyder
Danmarks Jægerforbund
Forløbstype
Forløb med formidler
Målgruppe
4. - 10. klasse
Periode
Hele året
Yderligere oplysninger til periode
Hele året
Varighed
4 timer
Pris
1800,- pr. forløb (inkl. moms)
Prisen dækker en dag med en uddannet naturvejleder. Der kan lånes grej i et vist omfang, men det er bedst at flest mulige
har eget grej med.
Prisen dækker ikke eventuelt Dagkort til ferske vande.
Fisketegn er ikke nødvendigt, når man er under 18 år
Emneområde
Natur og friluftsliv
Fag
Biologi
1

Madkundskab
Natur/teknologi
Faciliteter
Mulighed for at spise medbragt mad
Yderligere oplysninger til faciliteter
Faciliteter afhænger af valg af fiskeplads!

Kontakt udbyder
Danmarks Jægerforbund
Molsvej 34
8410 Rønde
Tlf. 50488178
Kontakt udbyder
Se udbyderens profil

Send en besked til Danmarks Jægerforbund
Message form
Navn *
Angiv dit fulde navn
Email *
Angiv din email adresse
Besked *

Angiv din besked. Hvis du vil booke et forløb, så angiv venligst så mange informationer som muligt - f.eks. skole eller
institution, klassetrin eller alder, antal børn, forslag til dato, dit tlf. nr. og andre informationer, der kan være gavnlige for
udbyderen.
Leave this field blank
CAPTCHA
Dette skal sikre at du ikke er en robot
Billed-CAPTCHA

Hvilken kode vises i billedet? *
Indtast tegnene som vises på billedet.
Indsend
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