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I det forgangne år har der selvsagt være travle og mindre travle perioder. Særligt er der lige op til sæsonen 

mange henvendelser vedrørende reservaterne, og jagtbegrænsninger på fiskeriterritoriet. Desuden gav 

fugleinfluenzaen i efteråret 2016 kortvarigt en meget heftig aktivitet på mail og telefon. Jægerforbundets 

ansatte var dog hurtige og præcise i deres formidling i forhold til problemet. Så efter ganske få dage var der 

mulighed for at henvise til DJ´s hjemmeside, hvor informationerne var sikre, klart formidlet og 

håndgribelige for alle.  

Jeg har deltaget i to større arrangementer med formidlingen af strand- og havjagten som opgave.  

I efterårsferien i forbindelse med Jagt og Fiskedag ved Vester Vandet Sø i Thy, hvor der var et rimeligt 

fremmøde af interesserede. Samt ved Nyjægerarrangementet på Flejsborg Skydecenter. Jeg skylder Per 

Seedorff Sørensen stor tak for altid beredvilligt at stille op til disse formidlingsevents. Per skal desuden have 

et stort klap på skulderen for altid at stå til rådighed for sparring og for at stå til rådighed med sin dybe 

indsigt i stofområdet samt med sine reflekterede, saglige holdninger. 

Jeg har i 2016 deltaget i to møder i Strand- og Havjagtsudvalget under DJ. Her finder jeg dialogen med 

forbundets ansatte, og de øvrige koordinatorer vedrørende jagttidsforhandlinger, internationalt arbejde 

med fredningstider og adaptiv vildtforvaltning meget givende. Det ene af møderne afholdt som 

fællesmøder med Trækvildt-, Hjortevildts- og Markvildtsudvalgene. Deltagelsen i møderne klæder mig godt 

på til at tale strand- og havjagtens sag, både i den brede offentlighed og i forhold til DJ´s medlemmer.  

P4 Nordjylland henvendte sig i efteråret vedrørende udfordringerne for mange fjordjægere i forbindelse 

med den længerevarende østenvind i efteråret 2016. Det kom der et mindre radiointerview ud af.  

Det er mit indtryk at der i kredsen er flere og flere, der tager trækjagt fra pram op som en del af deres 

hobby. Jeg har haft flere nye strandjægere med på fjorden efter henvendelser om vejledning og 

introduktion. Den del af funktionen som koordinator opfatter jeg som et stort privilegium. 

I 2017 arbejdes der med en idé om en Strand og Havjagtsdag/erfadag i samarbejde med kreds 3. Desværre 

er planlægningen ikke skredet så langt frem at den endelige form for arrangementet ligger fast. 
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