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Det forgangne år har været præget af lidt færre dage på fjorden end normalt, i overtræk for weekendfolket. 
Dette er nok medvirkende til at nogle strandjægere har oplevelsen af at forholdende og mængden af fugle 
har diverterer fra det normale biller. Der var lige op til sæsonen mange henvendelser vedrørende 
reservaterne, og jagtbegrænsninger på fiskeriterritoriet. Der meldes dog om flere gæs på flere forskellige 
lokaliteter end i tidligere år,  så tendensen fra de senere år ser ud til at fortsætte.  

Per Seedorf eller 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. Og større søgning end tidligere. Samt ved Nyjæger arrangementet på Hadsund 
Skydecenter. Jeg skylder Per Seedorff Sørensen stor tak for altid beredvilligt at stille op til disse 
formidlingsevents og for at tage sig godt af nye strandjægere på Mariager Fjord.   

Jeg har i 2017 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. Jeg glæder mig over resultatet af 
jagttidsforhandlingerne. 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. 

Det er mit indtryk at der i kredsen er flere og flere, der dyrker trækjagt fra pram. 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. Jeg er løbende i gang med at få stablet et uformelt 
netværk på benene, således at der i så vid udstrækning som muligt er strandjægere med lokalkendskab til 
rådighed for nye strandjægere.   
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