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Forventningens glæde er fabelagtig og selve jagtens udøvelse dyrebar,
men også opsummeringen og genfortællingerne af det skete er meget
værd – vi bringer her opdateringer fra sidste strand- og havjagtsæson.

JAGTEN PÅ FISKERITERRITORIET er generelt uforudsigelig og præget af stor
forskellighed fra landsdel til landsdel. Og dette gælder, både hvad angår
jagtformer, jagtmuligheder samt forekomst af vildtarter og bestandsmæssig størrelse m.m.
For at skrive denne artikel har vi
haft kontakt med otte strand- og havjægere, som giver hver deres version
af, hvad der er sket i sæsonen 2014/15
i deres kreds/lokalområde. De fleste
af dem har stor erfaring med jagtformen og var på vandet gentagne gange
sidste sæson. Men de otte jægere har
selvfølgelig ikke det fulde overblik
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over, hvordan forholdene har været i
hele deres kreds gennem en lang sæson, så ud over at videregive egne observationer og afskydningsresultater
har de også i mange tilfælde forhørt
sig blandt gode jagtkammerater og
bekendte med samme forkærlighed
for jagten på strand og hav – denne
artikel beskriver således fint den seneste sæson på strand og hav.
Jagten på fiskeriterritoriet er som
bekendt underlagt parametre, som de
vilde vandfugles ynglesucces, variationer i trækfuglenes ruter, vind- og
vejrbestemte ankomsttidspunkter i
de enkelte områder og naturens luner
www.jaegerforbundet.dk

som helhed. Noget af det, der gør
jagten på vandet så attraktiv, er bl.a.,
at den varierer en del fra år til år, og
at intet er givet på forhånd.
Sæson 2014/15 er slut for strand- og
havjægere, og der er nu en del forberedelser at gøre, ligesom der er ventetid, der skal slås ihjel, inden det igen
går løs til september. Men mens du
venter og glæder dig til starten på
næste sæson, kan du nu læne dig tilbage og læse lidt om den afsluttede
sæsons hvor, hvordan, hvor mange,
hvornår og hvorfor?:
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KREDS 1 (Nordjylland)
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ænder stort set i september, og de ankom først til området ind i oktober,
men han så derimod mange gæs i september – specielt bramgæs.
I oktober så han flokke af gravænder med helt op til femten fugle i
samme flok, en observation, han aldrig tidligere har gjort, dog skal det
indskydes, at det i den sydlige del af
Nibe Bredning er meget normalt at se
gravænder på den årstid, men normen plejer at ligge på tre-seks stykker.
Der blev set flokke af knarænder
helt ind i november, og det er ikke
normalt. Den 31. oktober havde Rasmussen to nyjægere med på trækjagt,
www.jaegerforbundet.dk

Lars Rasmussen, privatfoto

I kreds 1 har vi talt med Lars Rasmussen, der er 38 år. Han har i flere år
drevet primært kravle- og trækjagt,
og i sæsonen 2014/15 var han på vandet så ofte, det lod sig gøre. Rasmussen fortæller, at den gode sommer
klart havde positiv indvirkning på de
fleste vandfuglearter i det nordjyske
område.
I september var der mange krikænder i området, ligesom skarv og måger også optrådte talrigt, alene den 1.
september talte Rasmussen mere end
100 skarver. Ifølge Rasmussens observationer udeblev trækket af pibe-
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Lars Rasmussen, kreds 1.
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> og det lykkedes på den tur at nedlæg-

hvilket ifølge Sørensen vil sige den
14. oktober kl. 07.00, og de optrådte i
pænt antal resten af sæsonen. Jagtmulighederne i kreds 2 er dog i nogen
grad indskrænkede af vestkystens
dybe og ofte voldsomme vand, og
jagten på vandet kan selv under gunstige forhold være hård. Muligheden
for at komme på hvinandetræk blev
derfor begrænset en del af decembers
og januars overvejende dårlige vejrforhold. Men alligevel vurderer Sørensen, at der trods vejrforholdene
blev nedlagt cirka det samme antal
fugle denne sæson som i de forrige.
Det bør også nævnes, at Sørensen
aldrig tidligere har oplevet et så ualmindeligt stort antal stor skallesluger, som der var denne sæson.
Sørensen har som nævnt i indledningen ikke den store erfaring med
motorbådsjagt, men uanset levede
jagten efter edderfugl og andre havdykkere på havet op til forventningerne. På havet blev der også set en del
sortænder først på sæsonen, og senere på sæsonen var der en del havlitter
i området.

ge tre knarænder – en art, han aldrig
har nedlagt så sent på sæsonen før.
Til gengæld ankom de første hvinænder til tiden og var der i pænt antal
fra november og frem. I december var
der for årstiden flere gæs af alle arter
end normalt, mens gråænderne også
var talrige fra midt i december til slutningen af sæsonen.
Der var flere kortnæbbede gæs længere hen på sæsonen end normalt, og
skestorken blev observeret af den
38-årige strandjæger i flere tilfælde
end normalt.

KREDS 2 (Vestjylland)
I kreds 2 har vi haft kontakt med
46-årige Michael Sørensen, der har
gået på strandjagt siden 2008, men er
ret ny inden for motorbådsjagt. Den
netop overståede sæson var blot hans
anden med den jagtform, og Sørensen var således i sæsonen 2014/15 på
stranden omkring 10 gange og på havet 15 gange.
Han fortæller, at der i begyndelsen
af sæsonen var pænt med svømmeænder, og at specielt pibeænderne var
talrige. Der var flere kortnæbbede
gæs og grågæs end normalt, men stort
set ingen canadagæs – og så var der,
som i de andre kredse, ualmindeligt
mange bramgæs.
Hvinænderne ankom nordfra på
lige præcis det forventede tidspunkt,

KREDS 3 (Østjylland)
I østjyske kreds 3 har vi fået en opdatering fra 20-årige Sebastian Strøier,
der er på vandet omkring to dage hver
uge sæsonen igennem.
Han fortæller, at et varmt forår og
en god sommer resulterede i utroligt
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Michael Sørensen, kreds 2.

mange ællinger. De sidste par år har
han oplevet mange krikænder i september, og det var også tilfældet sidste år, ligesom der var mange pibeænder, allerede før sæsonen gik i gang,
og det er interessant, at Strøier nedlagde mere end 60 % af årets udbytte
på den art i september.
Oktober bød på mange både pibeog gråænder, mens han som et spektakulært indslag i den måneds jagt
observerede mere end 200 hvinænder den 18. oktober, hvorfor han næste dag havde en ualmindelig god oktober-hvinandejagt.
I november stilnede det af med
svømmeænderne på de fjorde, Strøier
„hjemsøgte“, men til gengæld kom
der godt gang i hvinænderne i den
måned, og han havde nogle rigtig gode dage med den art.
I december stilnede det af med
hvinænderne, så den unge strand- og
havjæger flyttede fokus og brugte en
del tid på edderfuglene, som var at
finde i normalt antal. Men i november oplevede han også et større antal
canadagæs end normalt for Østjylland, og hovedparten af de gæs, han
nedlagde, var derfor canadagæs.
Januar var en god måned med mange både edderfugle og gæs, mens
hvinænderne, på trods af at fjordene
var åbne, allerede var væk igen. Alt i
alt var der tale om et godt år på vandet
for unge Strøier.

Sebastian Strøier, kreds 3.
www.jaegerforbundet.dk

KREDS 4 (Syd- og Sønderjylland)
I kreds 4 har vi talt med den 52-årige
strand- og havjagtkoordinator Per Petersen, der har 25 års erfaring med
jagt på vandet. I den afsluttede sæson
var han ude 10 gange, og alle gange
gjaldt det vadejagt, som således er
den jagtform, han her giver en opdatering på.
For at komme til jagtområdet i Vadehavet sejler man halvanden time i
mørke gennem reservatet, og det primære bytte på jagterne er edderfugle.
I starten af sæsonen, som først begynder i oktober, var der en hel del
edderfugle, men der blev også nedlagt lidt krik-, pibe- og gråænder, og
disse arter var i området i normalt antal.
I november og december trak edderfuglene lidt væk fra området, eller også lå de i reservatet, men også vejret
gav udfordringer. I januar var der
igen godt med fugle i jagtområdet, og
der var en del sortænder, men Peter-
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sen bemærker, at det er meget vejrafhængigt, om de er der eller ej, da denne art trækker langt til havs i godt
vejr.
Petersen havde under jagten flere
næroplevelser med spættet sæl, som
han så i et stort antal, og som ofte
brød overfladen helt inde mellem lokkefuglene.
Vadejagt er som sagt eneste mulighed i det område, Petersen her rapporterer fra, og det er en spændende
jagtform, men han pointerer i den
forbindelse, at det er meget vigtigt, at
man – når denne jagtform skal drives
– er ude med en lokalkendt.

bramgæs, og de blev helt frem til slutningen af jagtsæsonen. Muligheden
for at nedlægge gæs med jagttid var
stor, da også grågæssene i den sydlige
del af kredsen denne sæson var talrige. Rapporter fra det område beretter om flere grågæs end bramgæs,
bl.a. rapporterer en strandjæger om,
at han ved Lyø observerede mere end
1.500 grågæs i en flok. Andeledes
sløjt stod det til med antallet af canadagæs, af hvilke samme jæger kun så
seks stykker gennem hele sæsonen.
Hvinænderne ankom først til området med den smule kulde, der kom
midt i december, hvilket var cirka
halvanden måned senere end normalt.
Selv om vejret drillede en del sidst
på sæsonen, er der dog meldinger om
fine afskydningstal af edderfugle, ligesom antallet af fløjlsænder og sortænder var større end normalt, hvilket
så til gengæld ikke gjaldt havlitter.

Jensen har erfaring med, at oktober
er den måned, hvor der i det sydsjællandske kommer gang i de små svømmeænder, men da vinden blev ved
med stå i øst, fløj de lige igennem området, og der blev ikke nedlagt ret
mange. Midt i oktober kom der en del
knarænder, af hvilke der blev skudt
nogle stykker, og i den periode trak
der også langt flere edderfugle gennem området end normalt.
Normalt plejer den første november-nattefrost at sætte gang i de nordiske grågæs, men den måned var
vejret alt for mildt, og da vinden gik i
vest, var der stort set intet vand i de
østlige fjorde, og man kunne knapt
komme på jagt.
I december var der ikke ret mange
gode dage i første halvdel af måneden, men i sidste halvdel kom der lidt
frost, hvilket gav lidt fugle, mens januar skuffede, da der var meget få
dage, hvor forholdene var gode. Hvad
canadagæssene angik, så var de selv i
januar fraværende, og der blev generelt set meget få af de store fugle i
området denne sæson.

KREDS 5 (Fyn)
I kreds 5 har vi haft kontakt med
strand- og havjagtkoordinator for
kredsen, Karsten Lundsfryd Nielsen,
som med cirka 35 års erfaring på vandet har et stort netværk, fra hvilket
han har fået følgende meldinger ind:
I Odense Fjord og området omkring
Fynshoved blev der tilsyneladende
udklækket flere edderfugleællinger
end året før, det gjaldt også for det
sydfynske, hvor der var flere edderfugle end normalt først på sæsonen.
I september var der nogenlunde de
pibeænder, blishøns og svaner, der
plejer at være, men de trak tidligere
væk end normalt, da bundvegetationen hurtigt forsvandt.
Der var mange hjejler i oktober, og
af svømmeænder blev der rapporteret om meget få spidsænder og skeænder i forhold til tidligere sæsoner.
I området var der fra oktober også
her usædvanligt mange af de fredede
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KREDS 6 (Vest- og Sydsjælland,
Lolland-Falster)
I kreds 6 har vi talt med 49-årige
John „Donnar“ Jensen, der har været
strand- og havjæger hele sit jagtliv.
Han har følgende rapport fra sæsonen:
Der var generelt godt med ællinger
over sommeren, undtaget ved eksempelvis Nyord Enge, hvor der bliver
græsset hårdt helt til vandkanten.
I september var der rigtig godt med
svømmeænder de første dage, men
det var alt for varmt. Det var dog lidt
sløjt med krikænder på vandet i begyndelsen og det på trods af, at det
var knastørt på engene.
www.jaegerforbundet.dk

KREDS 7 (Nordsjælland –
hovedstaden)
I kreds 7 har vi haft kontakt med
68-årige Arne Holten, der er strandog havjagtkoordinator i kredsen. Han
startede med at gå på strandjagt, da
han var 16 år.
Han fandt ynglesæsonen god og observerede mange ællinger og gæslinger, og Holten er ikke i tvivl om, at sidste sommers gode vejr har en del af
æren for dette.
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Torben Ranthe, privatfoto

Steen Axel Hansen

I december trak en del af svømmeænderne mod syd, men gæssene blev
tilbage i stort antal. Vejrmæssigt var
vinden også i denne kreds et problem,
men som Holten så rigtigt konkluderer, er det jo typisk for så mild en vinter som den, der var i seneste sæson.
Januar var, både hvad angår vejr og
vildtmængde, som december, så for
at opsummere sæsonen, konkluderer
Holten, at der var fint med vildt, men
dårlige betingelser for at komme på
vandet og udøve jagt.

KREDS 8 (Bornholm)

Arne Holten, kreds 7.
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September bød på godt med svømmeænder, men pibeænderne kom lidt
senere til de nordsjællandske områder, end de plejer, og der var ikke så
mange skeænder og spidsænder, men
til gengæld mange gæs.
I oktober var der lidt rigeligt med
vind, hvilket selvsagt ikke gør det lettere at drive jagt på vandet, men vildtmæssigt var der helt normalt med ænder den måned og rigtig pænt med
gæs.
Ligesom i oktober drillede vinden
en del i november, men der var ikke
noget, der tydede på, at færre hvinænder og andre andefugle besøgte
området – gæs var der også mange af
den måned.

I den østligste bornholmske kreds,
kreds 8, har vi haft kontakt med Torben Ranthe, der har benyttet sig af
strandens jagtmuligheder siden 1989
– de seneste 10 år omkring Bornholm.
Han fortæller, at jagten på kysten er
meget afhængig af vindretningen, og
at den var meget ugunstig grundet
det milde efterår og vinter. Vinden
stod i sydvest det meste af tiden, og
med den vindretning er det vanskeligt at jage, men den har også, ifølge
den erfarne strandjæger, betydning
for, om f.eks. de svenske trækfugle
passerer øen. Ænderne lod derfor
vente på sig, og hvor trækket af nordiske ænder normalt ankommer midt
i november, kom fuglene først i større
mængder i januar.
Grågæssene præsenterede sig som i
de foregående år i stort antal, og tendensen er, at der bliver flere og flere
af disse. Gæssene optrådte i størst antal ved Nexø Sydstrand, og da området er udlagt som reservat, har denne
observation derfor ingen direkte jagtlig interesse for strandjægerne på
øen. Der bliver da heller ikke ifølge
Ranthe nedlagt gæs regelmæssigt på
stranden, da gæssene som regel ikke

Torben Ranthe, kreds 8.

optræder på kysten uden for reservatet.
Det glæder Ranthe, at edderfuglene
synes i fremgang, efter der var sygdom i dem på Ertholmene for nogle år
tilbage. Han indskyder dog, at der
ikke har været mange edderfugle
langs kysten, men det er dog generelt
for en normal sæson.
Han konkluderer, at sæsonen på
kysten rundt om Bornholm var ret
dårlig, men dette mest på grund af
høj vindstyrke og dårlig vindretning
samt mildt vejr.
tln@jagtrejsefeber.dk

Den mest realistiske simulator på
markedet!!

Se mere på: www.jagtsimulator.dk
Vil du også være med i vores koncept?
Kontakt - ring til Jes Christensen på mobil 29 25 53 52
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