

Martin Hahne årets Bohusjägare 2021

Piskande regn och vindbyar på över 20 m/s inramade scenen när “Årets Bohusjägare” för första gången högtidligen utdelades. Platsen var på Otterön utanför Grebbestad.

Göteborgs Jagtsällskaps Stiftelse, med mer än 80 års bidragsverksamhet inom jakt, ungdomsverksamhet, skytte och naturvård, ställde upp med en prissumma på 25 tusen kronor. Därtill ett “bonus” utgörande chansen att fälla ett mufflon under dagens jakt.
- Det uträttas mycket ideellt arbete inom jaktvården, förklarade Stiftelsens ordförande Sven-Bertil Thelander, i sitt anförande. Valet i år föll på Martin Hahne, Kungshamn, för hans hängivna och insiktsfulla arbete inom viltvården och jakten i Bohusläns kustnära områden, och han är ingalunda ensam i sitt engagemang. 

Stiftelsen viktig för hela länet
Jägareförbundet Västra Götaland Västs ordförande, Morgan Andersson, överlämnade diplom och check till Martin och passade på att tacka Göteborgs Jagtsällskaps Stiftelse för stiftelsens insatser.
- Jag vet att stiftelsens stadgar begränsar bidragsgivningen till forskning och verksamhet inom det gamla Göteborgs och Bohus län men mycket av verksamheten bidrar till hela länet och finns tillgängligt för alla intresserade, sade Morgan, som gärna ser att nya projekt söker stöd hos Stiftelsen. 

Lunnefågeln åter till Sotenskären?
Martin Hahne berättade att jakten på kusten var hans favorit. Vettajakt efter knipa, och tidigare ejder, är hans jakt men främst sätter han ändå minkjakten med hjälp av hund.
- Men jag har en dröm om att vi ska få tillbaka lunnefågeln till Sotenskären, sade han. Lunnefågeln har historiskt funnits på Sotenskären och när den försvann gjordes, genom bland andra Leif Dahlström från Smögen, just med hjälp av stöd från Göteborgs Jagtsällskaps Stiftelse, försök med inplantering av lunnar från Färöarna. Tyvärr misslyckades detta och lunnarna försvann. Nu har vi större kunskaper om hur man restaurerar ett fågelbestånd så förutsättningarna att lyckas denna gång är bättre.

Stiftelsen emotser tacksamt nomineringar till ”Årets Bohusjägare” för nästa år. 
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Bildtexter

Bild 1
En glad Martin Hahne, i mitten, mottog diplom och check av Morgan Andersson till vänster och Sven-Bertil Thelander till höger.

Bild 2
Martin fick ytterligare ett minne med sig när han fick fälla en mindre mufflonbagge.


