
Løvenholm – Fjeld og omegns hjortevildtlaug 
 

1 
 

1.    december 2010 
  
Hej alle sammen! 
  

 
Nyt fra Hjortevildt Djursland (regionen) 
Djursland Landboforening har fremsat forslag til udvidelse af jagttiden for kronvildt med 1 1/2 før solopgang og 1 1/2 
efter solnedgang for herved at minimere markskader for Landboforeningens medlemmer. Forslaget har været til 
behandling i Regionen den 18/11 2010, hvor det blev drøftet livligt, uden at der blev truffet en beslutning. Forslaget vil 

blive behandlet igen på næste regionsmøde i februar måned 2011.  
  
Norddjurs hjortelaug, Fuglsø Mose Krondyrlaug samt Løvenholm og omegns hjortevildtlaug har på bestyrelsesniveau 
drøftet Djursland Landboforenings forslag om udvidet skydetid på krondyr. Der er bred enighed om, at udvidelse af 
skydetiden ikke er den rigtige vej at gå for reducering af markskader. De lokale laug har i stedet foreslået, at der 
oprettes et idekatalog, hvor vi sammen med Djurslands Landboforening, Skov og naturstyrelsen skal finde de rigtige 
indsatsområder, og dem kan der være flere af, for at få reduceret / minimeret antallet af markskader på Djursland. 
  
Djursland Landboforening havde inviteret regionen samt de lokale laug formænd til stormøde på landbrugcentret i 
Følle om markskader forvoldt af kronvildt den 16/11 2010. Vi fik mulighed for at præsentere vores forslag om 
idekatalog for landboforeningen og lagde i samme forbindelse op til samarbejde herom. TV Østjylland var til stede 
under mødet. Se klip (uge 47) fra  mødet her.  Og referat fra mødet i Jægerforbundet.dk  her. 
  
Formand Lars Keiser har udsendt et nyhedsbrev, hvori han bl.a. opfordrer alle jægere til fortsat at have fokus på de 
etiske regler samt opfordre kraftigt til afskydning af flere kalve og hinder. Der skal skydes 25% flere kalve og hinder 
end sidste år, for at bestanden ikke fortsætter med at vokse eksplosivt. Se opsummeringen her.   
  
Endvidere har Mads Flinterup og Flemming Højer udarbejdet et spændende indslag om forskningsprojekt med 
Djursland Krondyr på stiften.dk. Se indslaget her. 
  
 

  
Nyt fra Lauget (Løvenholm – Fjeld og omegns hjortevildtlaug) 
En stor del af bestyrelsens indsats i efteråret er gået med undersøgelse af markskader i laugområdet. Vi havde 
oprindelig sat os som mål, at vi ville finde 50 landmænd (fuldtids som deltids) inden for en radius af 2 km fra 
hjortevildtets kerneområder i laugområdet. Det lykkes desværre kun at få kontakt med 35 landmænd, som vi har 
interviewet – ud fra en fastlagt skabelon – om markskader. Antallet af interviewede har dog givet tilstrækkelig 
information til, at vi har kunnet udarbejde en rapport om markskader i laugområdet.  
  
Vi har behandlet resultatet af undersøgelsen i bestyrelsen, og vi må erkende, at der er utrolig megen variation 
omkring emnet - markskader. Vi må også erkende, at vi kun har kradset lidt i overfladet. Der er dog enkelte ting i 
rapporten, som springer frem. Bl.a. er de største markskader i laugområdet koncentreret til forholdsvis få områder syd 
for A16. Disse markskader er til gengæld voldsomme. Endvidere fornemmer vi at den enkelte landmand ofte selv 
sidder med problemet (markskade), og det er svært at finde hjælp / rådgivning / information om emnet. I bestyrelsen 
har vi valgt, at vi næste år vil fokusere på fuldtidslandmændenes markskader og gerne vil et spadestik dybere med 
undersøgelsen. Vi håber, at alle fuldtidslandmænd som er berørt af markskader vil være med til dette. Du kan finde 
markskade rapporten på vores hjemmeside. Klik her.  
  
Vi har også arbejdet på at forbedre forholdene for indlevering af hjortevildt kæber. Der er opstillet opsamling sted hos 
Mads Flinterup i Gjessing (Syrenvej 1) samt udarbejdet en video med overjæger Poul Kjeldgård, Mejlgård om, hvordan 
kæber tages ud af hjortevildt. Se hvordan på vores hjemmeside her. HUSK: Vi har fortsat som mål, at der bliver 
indleveret 150 kæber fra vores laug område i sæsonen 2010/2011 OG der er allerede indleveret mange kæber.   
  
Vi får fortsat støttemedlemmer i lauget. Senest er jagtkonsortierne begyndt at donere en del af deres bengæt eller 
anden indsamling til lauget. Bestyrelsen siger TAK for midlerne – de falder på et meget tørt sted :o) 
  
Vi arbejder også på, at arrangere en fælles vildtmenu aften med de øvrige lokale hjortelaug. Du kan allerede nu sætte 
kryds i kalenderen for lørdag den 5/2 2011. Mosebrugsmuseet i Stenvad danner rammen for arrangementet og Ingrid 
og Bjarne fra Madam Blå i Fjellerup står for den kulinariske del af aftenen. Der vil blive udsendt en separat invitation til 
arrangementet i løbet af kort tid.  
  
Vi arbejder fortsat med at få rammerne sat op for en bestandsvurdering og køns- og alderssammensætning af kron og 
dåvildt. Vi håber, vi har rammerne for undersøgelsen klar i foråret. Der vil naturligvis komme mere information herom. 
  
Så er sneen kommet til Danmark og traditionen tro, er Djursland ikke gået ram forbi. Vi skal i denne sammenhæng 
huske på vildtet – som kan have svært ved at finde føde i øjeblikket. Omvendt skal vi også være påpasselige med, 
hvor meget føde vi lægger ud til specielt hjortevildtet. Det er vigtigt, at føden er afpasset efter den normale stade af 
hjortevildt. For store mængder føde samler ofte større rudler, og når vi rammer foråret, så trækker disse rudler efter 

http://www.lf.dk/Aktuelt/Land_TV.aspx
http://www.jaegerforbundet.dk/page651.aspx?recordid651=1782
http://www.hjortevildtdjursland.dk/index.html
http://stiften.dk/clip/171/13627
http://www.hjortevildtdjursland.dk/html/lovenholm.html
http://www.hjortevildtdjursland.dk/html/lovenholm.html
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den friske spire på landmændenes marker – med heraf risiko for markskader. Der er en livscyklus 
(bevægelsesmønster) for hjortevildt, som er meget fin (skrøbelig) og som vi alle skal være bevidste om. 
  
Bestyrelsen ønsker alle medlemmer og familier en god jul og godt nytår.  
  
 

 
Løvenholm – Fjeld og omegns hjortevildtlaug 
Formand Karsten Hansen 
  
Karsten@hjortevildtdjursland.dk 
  
Følg løbende med på vores hjemmeside om aktiviteter i lauget. Se link. 
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