
Kutter jagten

9 forventningsfulde jæger mødtes på skydebanen 6.45 lørdag den 21 januar, vi skulle et 
smut til Middelfart og med kutteren MS Marianne. Vel ankommet og alle ombord, fik vi lige
det obligatoriske parole af skipper Elo også kunne vi ellers lige under dæk og få os et 
rundstykke, vi havde ca. 30 min sejlads før vi var ude fra et område hvor vi ikke måtte jage, 
alle kom ret hurtigt op på dæk igen, for det var en smuk morgen, og vandet var blik stille. 
De eneste der var ude og sejle denne morgen var ordensmagten, så vi fik os et besøg 
ombord til kontrol af jagttegn og ikke mindst våben, ingen anmærkninger og vi fik et knæk 
og bræk med på vejen da de sejlede væk igen. 
De første fugle var på himlen og vi havde også set marsvin samt de første sæler, så vi var 
klar og vi ventede bare på skipper sagde vi var ude af det område hvor jagt ikke er tilladt.  
De første fugle vi sejlede på sad let og var væk før vi kom på skudhold, det samme skete 
med anden flok og det var et tema der fulgte os hele dagen, skipper fik sejlet os på flere 
fugle og vi kom også til en flok hvor vi kom til skud, men uden resultat. Vi sejlede videre 
nordud af Lillebælt og vi så virkelig mange fugle, men de vil også nyde det gode vejr og var
på vingerne længe før vi var i nærheden af dem, så i mens vi krydsede vandet i bedste stil, 
enhver ejer af en stående hund vil være misundelig på. I farvandet ud for Juelsminde var der
kommet lidt mere vind og og dermed lidt krusninger på vandet, det gjorde det lettere at sejle
til fuglene og det gav da også dagens første edderfugl, en flot kok, der hyggede sig med en 
høne, kokken kyssede vandet efter en kanon salut, og en fugl der gav os en dykker, her er 
det godt man er mange om bord og vi fik da også den første ombord, herefter steg humøret 
hos alle også selvom to mand havde valgt at spise deres madpakke imens hele akten fandt 
sted, de kom hurtigt op igen og vi kunne fortsætte efter de næste fugle. De næste 2 fugle 
fulgte samme opskrift dog med den lille bi smag at der var en fugl mere i vandet, der 
dykkede, men ikke kom op igen, i hvert fald ikke en vi kunne se nogen steder, vi brugte 
over 10 min på at kredse rundt, men uden held, ikke sjovt, men sådan er jagt også. 
Herefter havde vi så ca. 2 timers tørke, fuglene var ikke til at tale med og den lave sol gjorde
det hellere ikke lettere at spotte noget. Kursen var lagt imod Middelfart igen og vi forsatte 
med at søge efter flere fugle.
Som altid med jagt så skal man være klar ind til det sidste og det var også tilfældet i dag, vi 
havde i de to forgangene timer virkelig prøvet at sejle på mange fugle, men de var ikke til at 
snakke med, men så da vi manglede meget lidt inden vi igen var inde i det jagt frie område, 
havde vi heldet af at få dagens to sidste fugle, 5 flotte kokke bød dagen på. 
Vi havde en virkelig god dag, en blandet flok af ung og ”gammel”, erfarne og unge jægere 
der kom godt ud af det med hinanden og alle snakkede sammen. Vi så kun 2 andre både ude 
på jagt, men vi så til gengæld flere gange marsvin og sæler. 
Det er en super måde at komme ud og prøve jagten på vandet, og vil da kun opfordre andre 
til at booke en tur selv, eller tilmelde sig når vi en anden gang vil lave en dag som i dag for 
det er så fedt at komme ud og prøve noget jagt, man ikke oplever normalt og det er herligt vi
har de muligheder for at kunne drive jagt på vandet.

Peter Bendix Kristensen



Politiet fik en snak med os alle, set jagttegn samt ID og kontrolleret våben.

I alt var der 4 af ung jægerne med og de hyggede sig, hele dagen var der mulighed for at få 
en snak. 



Udkig efter fugle, vi så en masse de lettede dog langt uden for skudhold.

Opklaring og næsten helt blankt vand, hvilket ikke gjorde det lettere at komme på skudhold.



Blå himmel, meget svag vind, sol og ikke mindst fugle på dækket, humøret var højt, selvom 
vi var godt i gang med en 2 timer lang tørke uden vi kom til skud mulighed.

agens udbytte 5 flotte kokke.


