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Hej alle sammen! 
 12.08.2010 

 

Nyt fra regionen (Hjortevildt Djursland) 
Der er etableret et nyt lokalt hjortelaug – Stubbesø hjortelaug– som havde stiftende 
generalforsamling den 10/8 2010. Poul Kvist blev valgt som formand. Lauget dækker området øst 
for amtsvej 21 fra Ebeltoft til Feldballe-krydset, og nordgrænsen er hovedvej 15 fra Feldballe til 
Grenå. Der er herefter 4 lokale laug under regionen. Fuglsø Mose krondyrlaug har ordinær 
generalforsamling den 24/8 2010 og Norddjurs hjortelaug den 26/8 2010. 
  
I sæsonen 2009 / 2010 blev der indleveret 324 krondyrkæber til videre undersøgelse på Djursland, 
hvilket var en flot stigning på 60% i forhold til forrige år.  De indleverede kæber giver allerede nu 
en fantastisk viden om kronvildt på Djursland. Regionen håber, at vi for den kommende sæsonen 
(2010 / 2011) vil komme op på 400 indleverede kæber. De lokale laug opfordres derfor til, at der 
informeres bredt om indsamlingen igen.  
  
  
Nyt fra lauget (Løvenholm, Fjeld og omegns hjortevildtlaug) 
Bestyrelsen har brugt sommeren til at planlægge og igangsætte en række aktiviteter – se 
oversigten længere fremme i mailen. Det er vores håb, at vi via disse aktiviteter kan indsamle en 
masse viden om hjortevildt i vores område og herefter – på baggrund af fakta – igangsætte nogle 
gode og konstruktive aktiviteter. 
  
Som nævnt under ”Nyt fra regionen” har vi sat mål for kæbeindsamling 2010 / 2011. Sidste sæson 
blev der indleveret ca. 120 kæber fra vores laug område. For den kommende sæson skal vi gerne 
op på 150 indleverede kæber. Bestyrelsen har foretaget en mini undersøgelse af, hvilke barriere 
der kunne være for ikke at indlevere kæber. Undersøgelsen viste: 

·         Indleveringssteder. Der er for få indleveringssteder i laug området (for langt til Rønde, 
Glesborg) 

·         Hvordan tager man kæben af kronvildtet? 

·         Indberetningsskemaet er for svært at udfylde. Hvor finder man skemaet? 

  
For at fjerne disse barriere har bestyrelsen igangsat følgende: 

·         Indleveringssteder: : Mads Flinterup, Syrenvej 1, Gjesing har tilbud, at koordinere 
indlevering af kæber for laug området. Mads vil opsætte en box på privatadressen, hvor 
afkogte, som friske kæber kan lægges i.  Proceduren er at kæben lægges i en gennemsigtig 
pose. Indberetningsskemaet lægges i en anden gennemsigtig pose og heri lægges også 
kæben. Så i alt skal der anvendes 2 poser. Mads vil tage kæberne og indberetningerne med 
til Kalø en gang om ugen. Tak for hjælpen, Mads.  

·         Udtagning af kæber: Der er en fin beskrivelse af arbejdsprocessen på 
indberetningsskemaet. For interesserede vil der blive forsøgt afholdt et ”sådan gør du” dag 
et eller andet sted i laug området i løbet af efteråret. Forudsætningen for mødet er, at vi 
har et krondyr og vise udskæringen af kæbe på. Tilmelding kan ske til Karsten Hansen, 
mobil tlf. 21757321. 
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·         Indberetningsskema: Indberetningsskemaet er blevet revideret for den kommende sæson. 
Print nogle stykker af indberetningsskemaet fra hjemmesiden og hav dem liggende i 
jagthytten. Det gør det nemmere for eventuelle  gæster, som har være heldige og 
nedlægge et stykke kronvildt, at foretage indberetningen. Har du spørgsmål til skemaet, er 
du velkommen til at kontakte bestyrelsen.   

  
Husk: Du deltager i lodtrækningen om en dagjagt på kronvildt i Blåvandshuk. Du modtager 100 kr. 
for hver kæbe, som du indleverer og samtidig får du direkte svar på din indsendelse af kæbe samt 
den samlede årsrapport. Det vil jo være dejligt, at kunne fortælle jagtkammeraterne hvor gammel 
f.eks. krondyret fra efterårsjagten reelt var :o) 
  
Der har været en opfordring til bestyrelsen om at gøre opmærksom på regler for opsætning af 
stiger og skydetårne. Der er flere steder i laug området, hvor stiger og skydetårne ikke står helt 
reglementeret. Et udpluk af reglerne er som følgende: 
  

1.       Skydetårnet eller skydestigen skal være anbragt mindst 130 m fra anden ejendom (skel), 
med mindre andet skriftligt er aftalt med ejeren af den anden ejendom. 

2.       Skydetårnet skal være anbragt i en skov på mindst 0,5 ha enten i en bevoksning eller i et 
indre eller ydre skovbryn.  

3.       Skydetårnet skal være udført af træ eller metal. Siderne må ikke være mere end 110 cm 
høje.  

4.       Skydetårnets platform må højest være hævet 5 m over jorden og have et gulvareal på 
max: 2 m2.  

5.       Skydestiger skal være anbragt i en bevoksning f.eks. skov, indre eller ydre skovbryn og en 
max højde svarende til de omkringliggende træer, buske og må ikke virke skæmmende i 
landskabet. 

6.       Skydestiger skal være stillet op til et træ eller busk og sædet placeret højest 5 m over 
jorden.  

  
NB: Såfremt et tårn eller en stige kun bruges i anden sammenhæng f.eks. til observation / 
fuglekiggeri o.l., er de ikke omfattet af jagtlovgivningen, men af evt. anden lovgivning f.eks. 
planlovens krav om byggetilladelse.  
  
Er du i tvivl, kan du læse yderligere i Bek. om udsætning af vildt, jagtområder og jagtredskaber, 
kapitel 1 her. 
  
Du kan løbende finde information om regionen og det lokale laug aktiviteter på: Løvenholm, Fjeld 
og omegns hjortevildtlaug hjemmeside. 
  
  

Oversigt over aktiviteter i lauget 

  
Vildtskaderne art og omfang  
På den stiftende generalforsamling blev det besluttet at sætte fokus på undersøgelse af 
kronvildtskadernes art og omfang. Bestyrelsen vil ultimo august tage kontakt til 50 landmænd i 

http://hjortevildtdjursland.dk/index.html
http://www.jaegerforbundet.dk/page651.aspx?recordid651=782&q=skydet%C3%A5rne
http://hjortevildtdjursland.dk/html/lovenholm.html
http://hjortevildtdjursland.dk/html/lovenholm.html
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laug området og foretage telefoninterviews  med henblik på at afdække problematikken. 
Bestyrelsen arbejder herudover på, at få overblik over vildtafværningsmetoder.   
  
Undersøgelsens tænkes også gentaget til næste år, for at følge udviklingen. Der arbejdes på at 
præsentere informationerne for Danmarks Miljøundersøgelser (DMU) og Danmarks Jægerforbund, 
(Sektion for Anvendt Vildtforskning) – som måske dels kan være interesseret i at arbejde videre 
med informationerne dels interesseret i at få yderligere detaljerede informationer om 
”vildtskader”.    
  
Vil du gerne deltage i undersøgelsen, og er du ikke kontaktet inden den 1. september er du meget 
velkommen til at kontakte Peter Nielsen, på mobil tlf. 29842329.  
  
  
 Bestandsvurdering & køn og alderssammensætning af  kronvildt og dåvildt  
Ligeledes blev der på den stiftende generalforsamling besluttet, at igangsætte en undersøgelse af 
kron- og dåvildt i laug området. For at få et overblik over dette vil bestyrelsen igangsætte en 
transekt undersøgelse som i al sin enkelthed går ud på, at indsamle vildtinformation med henblik 
på at kunne bearbejde de indhentede data statistisk.  
  
Optællingen kan eksempelvis foregå som en fast observationsrute/transekt, hvor et antal 
observatører får til opgave at køre en fastlagt rute med faste intervaller eksempelvis en gang pr. 
måned. Optællinger af større rudlers køns- og alderssammensætning kan supplere 
transektundersøgelsens data. Konceptet til vurdering af bestandens størrelse og sammensætning 
præsenteres og drøftes med DMU og Danmarks Jægerforbund.  
  
Indsamling af vildtinformationerne tænkes påbegyndt i løbet af efteråret.   
  
Har du interesse i undersøgelsen og gerne vil deltage som observatør, kan du kontakter Mogens 
Rosengaard på mobil tlf. 28155084. 
  
  
SMS kæde i Brunmosen 

Igennem de sidste par sæsoner har der været nogle problemer med meget sene skud efter 
lukketid i Brunmosen. For at få et overblik over omfanget og tidspunkterne, vil der blive oprettet 
en SMS kæde, hvor interesserede har mulighed for at kontakte hinanden, når der lyder et skud før 
eller efter skydetid. Indrapportering (SMS) af tidspunkt og lokalitet for skuddet vil give mulighed 
for at kunne indgå en dialog med de involverede. 
  
Er du lodsejer eller jæger i Brunmosen, og har du interesse i at deltage i SMS kæden, kan du 
kontakter Flemming Andersen,  mobil tlf. 20683293. 
  
NB: Fuglsø Mose krondyrlaug har haft stor succes med SMS kæde, og der lyder ikke længere sene 
skud efter lukketid i området.     
  
  



Løvenholm, Fjeld og omegns hjortevildtlaug – Nyhedsbrev nr. 3 
 

Vildtaften i samarbejde med Fuglsø Mose krondyrlaug 

Sidste år havde Fuglsø Mose stor succes med en gourmet aften, hvor slagter Poul Skriver først 
viste, hvordan et krondyr kan parteres ,og efterfølgende var der et rigt udvalg af gourmet vildt 
retter og hertil en fantastisk vinsmagning. Vi vil, i samarbejde med Fuglsø Mose, lave et 
arrangement, hvor temaet er ”Vildtaften”. Arrangementet vil løbe af staben først i den nye år.  
  
Har du en god ide til indhold af en fælles vildtaften, er du velkommen til at kontakte Jens Korning, 
tlf. 86486557.     
  
  
Om ganske få dage går jagtsæsonen i gang igen.  Repeter de jagtetiske regler, anvend 
schweisshund ved anskydning og husk at indleverer krondyr kæber.  
  
Bestyrelsen vil gerne ønske alle medlemmer KNÆK OG BRÆK :o) 
  
  
Løvenholm, Fjeld og omegns hjortevildtlaug 

Karsten Hansen (formand) 
  
 


