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Beretning for 2015. 

 

2015 var et år med meget blæst og regn, så aktiviteten på havet var reduceret en del, men 
alligevel var der nye og  ”gamle” jægere som fik afprøvet hav og fjorde, det udløste som 
sædvandelig en del spørgsmål, men med en meget positiv dialog. 

I kreds 7s område var der ikke så mange ænder som der plejer, men til gengæld var der mange 
flere gæs end der var set før, specielt Bramgæs var der rigtig mange af. 

 

Når vi nu snart skal til at forhandle jagttider, er det vigtigt at vi er klædt godt på i forhold til de 
ønsker vi har, kontra de ønsker som vores ” modstandere” har, derfor har vi i Strand- og 
havjagtudvalget samt Trækvildtudvalget gennemgået vores ønsker, vi ønsker bla.a. genindført 
jagttid på de tre mågearter og edderfuglehunden, samt mulighed for jagt på land på gæs og ænder 
i januar. Med hensyn til jagttid på Bramgæs er det på nuværende tidspunkt ikke muligt, men der 
skulle være mulighed for at udvide reguleringen.  

 

Et par arter hvor vi måske har problemer er fløjlsand og havlit, hvor tællingerne af de to arter er 
med stor tilbagegang, når vi er i tvivl er det fordi, vi ved tidligere tællinger af en anden art, kunne 
konstatere at arten ”bare” var flyttet til et andet sted, hvor der var mere føde. 

 

En anden men meget vigtig sag som vi arbejder med, er anskydninger specielt på gæs, hvor 
undersøgelser viser en opadgående kurve for anskudte gæs. 

 

Jagt i kajak lyder fint, men det er ikke noget vi anbefaler i Strand- og havjagtudv. vi mener det er 
for farligt, hvis man ikke har kenskab til at ro kajak på åbent vand, vi har derfor fået en aftale med 
Kajakforbundet, om et kursus for de jægere som ønsker at drive jagt fra en kajak, så de får de 
bedste betingelser for at få en god og sikker jagt på havet. 
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