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Nyhedsbrev nr. 5  

 

Nyt fra regionen Hjortevildt Djursland 
På det regionale niveau har Landbrugets forslag om udvidelse af jagttiden med 1 1/2 før og efter sol opgang 
og nedgang for at reducere markskader forvoldt af hjortevildt været til behandling. Der har i regionen ikke 
været tilslutning til dette forslag. I stedet er der forslag om, at give mulighed for at skyde kronkalve i 
februar måned  1/2 time før og efter sol opgang og nedgang.  

 

Ny hjemmeside 

Det har længe været et ønske fra de lokale laug redaktører om, at skifte vores nuværende hjemmeside 
system ud med et mere tidssvarende system, som ikke var baseret på så meget kode og teknik. Dette har til 
tider gjort det svært for laugene at oprette sider og information og redigere i disse. Med det nye system 
åbner der sig en masse muligheder, som vi er ved at sætte os ind i. Der er bl.a. mulighed for søgning i 
indhold og få besked, så snart der er lagt en ny information ind. Vi har valgt at lægge alle informationer 
åbne, så der ikke er behov for at logge sig ind efter yderligere information. 

Vi har fået mulighed for, at lave et billede og TV galleri på hjemmesiden. Vi mangler billeder fra 
laugområdet, som kan gøre hjemmesiden endnu mere nærværende. Har du et par gode billeder, så send 
dem til Karsten@hjortevildtdjursland.dk 

Vi har også fået et kalender område, hvor du kan finde en oversigt over aktiviteterne i lauget og hvornår de 
foregår. Der er allerede nu nogle spændende aktiviteter, som du kan sætte kryds ved. 

Vi håber, at du vil synes godt om og tage vel imod vores nye hjemmeside. www.hjortevildtdjursland.dk. 

 

Vildtmenu aften i Stenvad Mosebrugscenter. 
 
Den 5/2 2011 blev der holdt vildtmenu aften i Stenvad Mosebrugscenter. Aftenen var en stor succes med 
120 deltagere. Ingrid og Bjarne fra Madam Blå i Fjellerup stod for den kulinariske del af aftenen. Skovgård 
Vine i Hornslet havde fået til opgave at sammensætte et spændende vinprogram, og CC Jagt og fiskeri fra 
Glesborg præsenterede seneste nyt inden for jagtbeklædning. Fuglsø Mose Krondyrlaug, Norddjurslands 
Hjortelaug og Løvenholm, Fjeld og omegns hjortevildtlaug stod bag arrangementet. 
 
Du kan se billeder fra Vildtmenu aftenen på vores hjemmeside. Se link. 

 

Hjortevildt sæson 2010 / 2011 

Så er hjortevildt sæsonen ved at være slut for i år. Kæber er indleveret og vildtudbytte statistikken er 
udfyldt.  Lars Haugård, DMU har oplyst, at der er indleveret 355 kæber for Djursland området, og de er alle 
sendt til Norge for nærmere analyse. Vi nåede ikke helt vores mål med 400 indleverede kæber på 
Djursland, med 355 kæber er dog 38 flere end sæsonen 2009 / 2010 (hvor 317 kæber indgik i rapporten).  
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Der er flere jægere, som har oplyst over for lauget, at de har set og skudt hjortevildt i områder, hvor der 
ikke tidligere er set eller skudt hjortevildt. Det er særdeles positivt, og vi håber, at en del af missionen for 
hjortevildtforvaltningen herved er på vej til en succes. 

Den endelige rapport om kæbeindsamling forventes at være klar i løbet af juni måned 2011. Der vil herefter 
tilgå de jægere, som har nedlagt og indleveret kæber en information om deres hjortevildt.  Det vil også 
være i løbet af sommeren, at der bliver trukket lod om en gratis kronvildtjagt. 

 

Besøg på Rosenborg Skovbrug 

Det er lykkes os, at få et besøg i stand med Anders Hillerup på Rosenborg Skovbrug den 3. maj 2011. 
Arrangementet starter med et besøg i skoven, hvor vi ser lidt om vildtpleje og etablering af vildtager og 
måske en eller flere stykker kronvildt. Lauget er herefter vært ved et mindre traktement i Anders hyggelige 
jagtstue, hvor der vil blive mulighed for at stille spørgsmål om hjortevildtforvaltning til Anders Hillerup.  

Invitation til arrangementet vil blive udsendt ultimo marts. Sæt allerede nu kryds i kalenderen.  

 

Vurdering af kronvildtbestandens køns- og alderssammensætning på Djursland 

Nationalt, regionalt og lokalt ønskes der tilvejebragt konkret viden om hjortevildtets køns- og alders-
sammensætning. Der efterspørges viden, som kan anvendes i forbindelse med udarbejdelse af 
hjortevildtforvaltningsplaner og strategier.  

”Løvenholm - Fjeld og omegns hjortevildtlaug” har besluttet at iværksætte en undersøgelse, som kan:  

 tilvejebringe konkret viden om kronvildtbestandens køns- og alderssammensætning 

 danne baggrund for en bæredygtig afskydningspolitik og forvaltningsplan  

Der arbejdes bl.a. med en ide om at foretage en transektundersøgelse suppleret med punkttællinger.  

Observationerne foretages i samarbejde med interesserede lodsejere og jægere.  

Observationerne foretages på fastlagte ruter som gennemkøres med faste intervaller - eksempelvis én gang 
hver måned i perioden april – oktober. 

Registreringerne foretages af flere observatører, som gennemkører hver deres ”rute” efter fastlagte 
instruktioner i perioden fra solnedgang til 2 timer efter solnedgang. 

Første testobservationstur er planlagt til den 24. marts 2011. Der vil løbende blive orienteret om ruter og 
resultater på hjemmesiden. 

 

Katalog for indsats til reduktion af markskader 

Sidste år interviewede vi 35 landmænd om markskader forvoldt af hjortevildt i laug området. Det blev der 
en spændende rapport ud af, som er tilgængelig på vores hjemmeside.  

I år fortsætter vi markskadeundersøgelsen. Denne gang har vi valgt, at fokusere på 5 – 8 større landbrug. 
Det er vores mål, at vi kan komme et spadestik dybere med undersøgelsen og sammen med landmændene 
udarbejde et katalog, som viser mulige indsatsområder og midler til reducering af markskader forvoldt af 
hjortevildt. 
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Er du interesseret i at deltage i undersøgelsen – og ikke er blevet kontaktet herom – er du velkommen til at 
kontakte Karsten.   

 

Generalforsamling 2011 i lauget 

Der vil være generalforsamlingen i lauget den 8. juni 2011. Den bliver igen i år holdt i Perronen i Auning. Vi 
håber, at så mange medlemmer som mulig vil tilmelde sig generalforsamlingen og herved deltage i den 
videre udvikling af hjortevildtforvaltning i laugområdet. 

Ud over vedtægternes fast punkter på generalforsamlingen, er det lykkes os at få Lars Hougård, DMU til at 
komme og fortælle om og give status på kæbeindsamlingen. Herudover vil vi gerne lægge op til emner til 
åben debat f.eks. kan der skabes grundlag for en fælles drivjagt på kalve og hinder i laugområdet, hvordan 
fodre vi bedst muligt for vildtet og hvor går grænset mellem at mætte hjortevildtet eller tiltrække dem, 
hvordan etableres og vedligeholdes vildtager og hvad er betingelse for at opnå andel af vildtager 
aflastningspuljen (5 mio. puljen).   

Invitation til Generalforsamlingen vil blive udsendt i maj måned 2011. 

 

 

Løvenholm – Fjeld og omegns hjortevildtlaug 

Formand Karsten Hansen    

 
karsten@hjortevildtdjursland.dk 

Følg løbende med på vores hjemmeside om aktiviteter i lauget. Se link. 

Karsten
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