
Årsberetning strand- og havjagtkoordinator kreds 7 

I året der er gået har der været lidt mødeaktivitet i strand- og havjagtudvalget, dels grundet corona.  
Men i året har jeg/vi dog stadig arbejdet med andre ting nu de fysiske arrangementer, som f.eks. Roskilde 
Dyrskue ikke blev til noget.  

Sidste forår havde vi en stor optælling i kreds 7 af den danske bestand af ynglende edderfugle, som er et 
projekt i samarbejde med DCE, om at opgøre den samlede danske ynglebestand. Dette projekt kører med 
ca. 10 års mellemrum, og nu blev det tid igen. Alle de udpegede lokationer af DCE i kreds 7 blev optalt med 
god hjælp fra mange frivillige strandjægere – herfra skal der lyde et stort klap til dem som hjalp til med det 
store arbejde. Jeg var ikke kommet i mål uden jer. Sidste år var kun det første år af projektet, og andre 
geografiske lokationer skal optælles i ynglesæsonen 2021 og 2022. 

I året har vi fået også stablet Netværket af Strandjagtforeninger op og køre, hvor jagtforeninger med 
strand- og havjagtdyrkende medlemmer er blevet en del af netværket. Formålet med netværket er at samle 
foreninger som driver jagten på vandet, sammen kan vi videns-dele gode erfaringer om det organisatoriske, 
jagtpolitiske og aktiviteter. Ikke mindst giver det muligheder for at vi kan lave gode arrangementer på tværs 
af jagtforeninger. Et rigtigt spændene samarbejde som jeg glæder mig til at se sig udfolde sig de kommende 
år, og forhåbentligt få rykket nogle strandjægerne tættere sammen i bussen. 

Samtidig har vi gang i to store projekter særligt vedrørende edderfuglene. I foråret 2021 blev der lavet en 
optælling af den danske edderfugl bestand fra kysten. Rigtig mange frivillige deltog, og jeg ved at der fra 
administrationens arbejdes hårdt på en rapport ud fra det indsamlede data. 

Yderligere havde jeg et projekt sammen med Carsten Holm Clausen fra strand- og havjagtsudvalget omkring 
vejning af edderfugle. Målet var at få indleveret 200 vægtobservationer. Vi fik fat i de rigtige mennesker, og 
med hjælp fra de sociale medier formåede vi at få indsamlet 729 vægtobservationer på edderfugle. Iben, 
DJ’s trækvildtskonsulent, har modtaget dataobservationerne og der vil komme en rapport om 
edderfuglenes kondition på baggrund af de indleverede data. 

Sidst men ikke mindst har der i året været fokus på vingeundersøgelsen. I året er der blevet sat frysere op 
på fysiske lokationer som supplement til kuverterne. Yderligere har jeg stået for lidt promovering på de 
sociale medier, nu hvor det det materiale som skulle have været med i Jæger ikke kom med. Samtidig 
understreget jeg vigtigheden af at vi jæger tager citizen-science (borgervidenskab) alvorligt, og at vi skal 
indlevere meget mere data på det vi oplever og nedlægger. Det har virkelig rykket i år, og de nye frysere 
har været en bragende succes. Vi har jagtsæsonen 2020-21 indleveret over dobbelt så mange vinger som 
sæsonen før. Det er kanonflot. 

Vi har også op til denne ynglesæson startet et projekt vedrørende yngleshelters til edderfugle. Vi har i 
Isefjorden stillet 20 ynglekasser op til edderfugle, det samme er sket på en lokation i Jylland. I år er det et 
pilotprojekt hvor vi undersøger om det er noget som edderfuglene vil benytte, og om det har en effekt på 
prædation på edderfugle æggene. Hvis det har den ønskede effekt, er planen at projektet skal udbredes. Vi 
har til projektet modtaget penge fra kreds 7 til indkøb af nye vildtkamera, samt Roskilde Strandjagtforening 
har sponsoreret materialerne til redekasserne på vores lokation. Så tak til kredsbestyrelsen og Roskilde 
Strandjagtforening. 

Så et begivenhedsrigt år, hvor der har været gang i nye succesfulde projekter, selvom de fysiske 
formidlingsarrangementer har været udelukket, men det kommer heldigvis tilbage. 
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