
Løvenholm, Fjeld og omegns hjortevildtlaug 

Nyhedsbrev nr. 2 – dato: 27/6 2010 
 
Hej alle sammen! 
 
Den 22/6 2010 havde Jægerforbundets hjortevildtudvalg v/Norbert Ravnsbæk inviteret de 
regionale hjortevildtgrupper og lokale hjortevildtlaug til orienteringsmøde på Kalø. Der var mødt 
35 regionale og lokale grupper op med ca. 60 deltagere. Løvenholm, Fjeld og omegns 
hjortevildtgruppe deltog med Jens Korning, Mogens Rosengård og Karsten Hansen.  
 

Der var mange spændende emner og debatter på mødet. Jeg vil her forsøge kort at trække 
essensen fra nogle af debatpunkterne frem fra mødet. Nærværende er ikke et referat fra mødet, 
men alene mine noter som jeg gerne vil dele med jer: 
 

         Overordnet så har vi ryggen mod muren. Der er 2 jagtsæsoner endnu, inden der skal 
træffes afgørelse om, hvorvidt  vi har nået de overordnede mål for hjortevildtforvaltning: 
større spredning af hjortevildt, sikre en mere naturlig  køns- og aldersfordeling, øge andelen 
af ældre hjorte (8 år - 6 kg.), udbredelse af og fokus på de jagtetiske regler.  

         9 af de 12 regionale hjortevildtgrupper arbejder med individuelle tiltag for herigennem at 
være med til at påvirke udviklingen i den rigtige retning jf. ovennævnte målsætning. I 
Hjortevildt Djursland har vi bl.a.  initiativerne med fredning af spidshjortene og indsamling 
af kæber. Generelt har det været meget svært for samtlige regioner, at påvise (via 
indsamlede data) at det går i den rigtige retning med hjortevildtforvaltning. Der er dog en 
klar positiv opfattelse af, at det gør det – spørgsmålet er bare, om det går hurtigt nok i 
forhold til at resultatet skal vurderes i 2013! 

         Der var desværre stadigvæk eksempler på dårlig jagtetik i de forskellige regioner. Jeg vil 
håbe, at vi i Løvenholm, Fjeld og omegns hjortevildtlaug er i stand til – via en god dialog 
med hinanden - at bearbejde disse eksempler på en  positiv og konstruktiv måde. Jeg 
håber, at vi kan blive kendt og respekteret for, at vi lader ”det gode eksempel” vise vejen. 

         Der var ikke noget nyt endnu om jagttidsbekendtgørelsen. Den er dog lige på trapperne og 
vil forhåbentlig blive præsenteret i august nummeret af Jæger. 

         Norbert Ravnsbæk afsluttede mødet med en kraftig opfordring til alle fremmødte om, at 
forsætte det gode arbejde i de regionale grupper og lokale laug, styrke den lokale dialog og 
herigennem være med til at påvirke hjortevildtforvaltningen både landspolitisk og  lokalt. 

 

Den 21. juni  2010 kom den længe ventede ”Årsrapport 2010 – kæbeindsamling Djursland” 
udarbejdet af Lars Haugaard, Danmarks Miljøundersøgelser. Rapporten vil blive offentliggjort på 
vores hjemmeside www.hjortevildtdjursland.dk. Jeg vil dog lige trække et par tal frem fra 
rapporten. 

         Der er indleveret 324 kæber (flot) en stigning på ca. 60% i forhold til sæsonen 08/09. 317 
kæber indgår i undersøgelsen. 

         Kønsfordelingen er 54% hundyr og 46% handyr – næsten samme fordeling som sæsonen 
08/09. 

www.hjortevildtdjursland.dk
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         Der er nedlagt enkelte hjorte på 10, 13 og 16 år. I sæsonen 08/09 blev der ikke nedlagt 
(fremsendt kæber) af hjorte over 7 år. 

         Generelt en sund kronvildt bestand på Djursland – målt via drægtighedstatus (87%) og 
kropsvægt på kalve (ca. 40 kg.). 

         Den geografiske fordeling viser, at kronvildt primært nedlægges i og omkring 
kerneområderne. 
  

Som det fremgår af årsrapporten, så nedlægges 1/3 af kronvildt på Djursland i vores laug område 
(målt på indsendte kæber). Dette er super positivt – der er noget at arbejde med for os - men 
dette forpligter selvfølgelig også. Vi skal derfor alle sammen fortsætte dialogen med naboen, 
skovejeren, landmanden, jægeren, den naturinteresserede for herigennem at fremme forståelse 
for hjortevildtforvaltning. Husk at gøre opmærksom på vores hjemmeside og opfordre til 
medlemskab af Løvenholm, Fjeld og omegns hjortevildtlaug. I fællesskab og i god dialog med 
hinanden kan vi opnå vores mål.   
 

Vi ønsker alle en god sommer! 
 

Løvenholm, Fjeld og omegns hjortevildtlaug 
Ppv. Karsten Hansen 
 


