
 
 
 
 
 
 
 
 
Foredragsholder Dag Tidspunkt Titel 
Falkecenter Samsø Fredag d. 23. marts Kl. 15.30 Falke jagt. 
Steen Andersen. 
 
TV-vært på 
Jagtmagasinet/DK4. 

Fredag d. 23. marts Kl. 16.30 Jagtens fremtid – i Danmark og i 
udlandet. 

    
 Lørdag d. 24. marts Kl. 10.00  

Jesper Stagegaard. 
Adm. Direktør i Ree 
Park. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lørdag d. 24. marts Kl. 11.00 

 

Igennem sit daglige arbejde har 
Jesper Stagegaard i en årrække 
arbejdet med naturbevarelse på 
mange forskellige plan og steder 
rundt om i verden, lige fra de 
glohede savanner i Afrika til de 
mørke kølige skove i Europa og 
uagtet lokation, er det de samme 
grundlæggende mekanismer der 
giver udfordringer når f.eks. løven 
på den afrikanske savanne eller 
ulven i det danske kulturlandskab 
møder civilisationen! Hvad er ulven 
for en størrelse, og hvordan er det 
at arbejde med ulve til daglig, hvor 
meget ligner den vores tamhund, 
bør vi frygte ulven og hvad er 
egentlig fakta og fiktion. Det er 
nogle af de emner som Jesper 
Stagegaard vil komme ind på i sit 
foredrag.  

Morten Hilmer. Lørdag d. 24. marts Kl. 12.00 

Der er lagt op til eventyrberetninger 
og imponerende fotoreportager, når 
Morten Hilmer holder foredrag på 
Jagt & Outdoor messen. Den 
tidligere patruljemand ved 
Slædepatruljen Sirius fortæller om 
alt fra den barske natur, 
ensomheden og til det tætte forhold 
til ens makker og hundene. 

Ulrik Ørskov Lørdag d. 24. marts Kl. 13.00 Buejagt. 
Auktion over jagt- og 
safarirejser Lørdag d. 24. marts Kl. 14.15  

    
 Søndag d. 25. marts Kl. 10.00  

Labrador Cargo?? Søndag d. 25. marts Kl. 11.00 Faldgruber omkring trofæ 
eksport/import. 

Morten Rosenvold 
Villadsen Søndag d. 25. marts Kl. 12.00 

 
Titel: Undervandsjagt og mad fra 
havet. 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
Morten Rosenvold Villadsen, 
forfatter til bogen ”Hold vejret” og 
manden bag Danmarks største 
hjemmeside om undervandsjagt; 
Undervandssitet.dk, er både en ivrig 
fridykker samt undervandsjæger. 
Morten vil på Jagt & Outdoor, med 
fokus på undervandsjagt, fortælle 
om hvordan man kan skaffe lokale 
friske, lækre råvarer fra havet i form 
af eks. tang, krabber, muslinger, 
hummer og krebs 

Jens Ulrik Høgh Søndag d. 25. marts Kl. 13.00 Jagt og naturbevarelse. 
Lystfisker Søndag d. 25. marts Kl. 14.00 Gode lystfiskerfortællinger. 
 


