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Nyhedsbrev  Februar 2011. 

Først vil jeg ønske os alle tillykke med den nye hjemmeside til Hjortevildt Djursland. Tak til Reider JKF 

formand i Syddjurs for assistance med opbygning af hjemmesiden og til Yvonne og vores 4 formænd for 

laugene for en stor indsats med at flytte indholdet fra den gamle hjemmeside til den nye. Vi har længe haft 

et stort ønske om at skifte hjemmeside system, idet det gamle system var meget svært for os at redigere i. 

Vi håber med det nye system, at vi kan få skabt et endnu mere dynamik hjemmeside setup - med mange og 

spændende informationer om hjortevildtforvaltning. Med det nye system får vi også mulighed for, at 

imødekomme en del af de ønsker mange medlemmer har haft til en hjemmeside bl.a. mulighed for at søge 

på hjemmesiden, RSS feed etc. Skriv endelig til din formand såfremt der er informationer eller funktioner 

du mangler. Vi kan en hel masse mere med det nye system. 

 Jagtsæsonen er slut i hvert fald for hjortevildtets vedkommende. Nu trænger vildtet til ro efter en vinter 

først med megen sne, og derefter et stort jagttryk her til sidst. 

Vi opfordrede fra regionens side, at der skulle skydes flere hinder og kalve, da vi ikke ønsker bestanden 

større i nogen områder. I andre områder ønskes flere dyr.  Det er grunden til vi har fået dannet laug , der 

dækker det meste af Djursland. Vi mangler områderne omkring Rosenholm og ligeså ude på Mols. For 

sidstnævnte område, må vi indstille interesserede til at tage kontakt til Stubbesø hjortevildtlaug. På den 

måde får vi den lokale forvaltning, som er så vigtig i arbejdet med hjortevildt. Jeg vil kraftigt anbefale, at 

man melder sig ind i laugene og  på den måde få indflydelse på den lokale forvaltning. 

Min mavefornemmelse siger mig vi har fået skudt mange dyr i sidste sæson. Der er nedlagt dyr i flere nye 

områder og hjorte, hvor man ikke tidligere har set hjorte.  Det beviser vi får dyrene ud i nye områder. Jeg 

syntes vi som jægere og naturbrugere er meget privilegeret, når vi til tider kan se hjortevildt over hele 

Djursland. Før var det kun godserne, der havde den mulighed. Der er også set flere hjorterudler her til slut 

på mere end 50 hjorte, så det lover godt for næste sæson 

Kæbeindsamling :   Kæbeprojektet løber over 5 år. Det er tredje år vi samler ind til nu. Det er det bedste 

værktøj vi har for at følge udviklingen. Men det bliver kun godt, hvis vi jægere får kæberne sendt ind af alle 

dyr der dør : Kalve –hinder – hjorte- trafikdræbte eller på anden måde fjernet fra jordens overflade. Det er 

et projekt, som andre misunder os. Så bak op om det.  Vi ønsker kæberne så hurtigt som muligt og helst 

som annonceret inden 15/2. De sendes til Norge ca.1/3 og analyseres der. Kæber ,som ikke er indleveret 

der, medtages først næste år, men alle kæber skal ind.  For hver indleveret kæbe betales 100 kr. Derudover 

deltager man i lodtrækningen om en krondyrjagt stillet til rådighed af Skov og Naturstyrelsen Blåvandshuk. 

Vildtudbyttestatistikken er lige så vigtig at få indberettet inden 31/3. Få det gjort. 

Jagttidsbekendtgørelsen er vedtaget  11/1  2011 med virkning fra 1/4  2011. Se de ændrede 

fredningsbestemmelser  i de Midt- og Vestjyske Regioner. Det er en anden fredning end den vi har 

foretaget. Det bliver spændende at se,  hvordan det spænder af. Men et sammenligningsgrundlag bliver 

der. 

Vildt- Menuaften   Lørdag d.5 februar  på Mosebrugsmuseet i Stenvad med 120 tilmeldte gæster 

arrangeret af Fuglsø Mose Krondyrlaug, Norddjurs Hjortelaug og Løvenholm, Fjeld og Omegns 
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Hjortevildtlaug. En spændende aften  med god mad, vinsmagning, modeshow, salg af jagttøj, vin, pølser og 

krondyrspecialiteter. 

Fællesjagt  arrangeret af Fuglsø Mose Krondyrlaug Lørdag d.22 januar 2011 med mere end 50 deltagere og 

efterfølgende kaffe m.m. i Fjerrupgårde forsamlingshus ( Las Vegas). Et rigtig godt initiativ, hvor 

nabojægere mødtes og fik en god snak. Der blev nedlagt 1 hind og 2 kalve, men udbyttet var ikke det 

væsentlige i første omgang. Det var dialogen blandt jægere. Man besluttede at gentage succesen igen 

næste år.  Det er for mig meget positivt med jagt på tværs af skel, da det er måden, hvor vi kan få nedlagt 

nogle dyr med mindst mulig uro. Det er især vigtigt i områder, hvor der er mange dyr. Et initiativ der også 

kan praktiseres andre steder. 
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