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Juli 2011  

 

Nyhedsbrev nr. 7  

 

Nyt fra regionen Hjortevildt Djursland 

I starten af juli udkom ”Kæberapporten” fra Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet. Du 

kan læse rapporten her. 

I jagtsæsonen 2010/11 blev der i alt indleveret 353 kæber i hele regionen. Det er en stigning på 12% i 
forhold til året før. Da vildtudbyttet ikke kendes på nuværende tidspunkt, er det uvist om der er tale om en 
større andel af udbyttet end tidligere.  For Løvenholm, Fjeld og omegns hjortevildtlaug har der også været 
en pæn fremgang fra år til år. I 2008/09 blev der indleveret 46 kæber, i 2009/10 - 103 kæber og i 
2010/2011 - 112 kæber.  

Ifølge formand Lars Keiser er der mange interessante informationer og oplysninger man kan glæder sig over 
i rapporten. Der kan nævnes: der skydes en større andel af kalve og hundyr, andel af nedlagte hjorte virker 
konstant, man kan undre sig over, at der ikke indleveres kæber fra ældre hjorte, hjortevildtet på Djursland 
har det godt mål på kondition etc. Du kan læse mere om Lars resume af rapporten her. 

 

Nyt fra lauget 

Bestyrelsen  

Den nye bestyrelse har allerede identificeret en række nye aktiviteter for lauget og vi glæder os til, at 
komme i gang og forhåbentlig få et ligeså godt og aktivt år som sidste år. Vi håber også, at du som medlem 
vil udfordre bestyrelsen, komme med forslag til aktiviteter og indlæg samt deltage aktivt i de forskellige 
aktiviteter og arrangementer. Vi glæder os til samarbejdet. 

 

Transektundersøgelse af hjortevildtbestanden 

Vi har 3 observationshold som siden april måned (den første mandag i hver måned) har kørt en fastlagt rute 
igennem lauget for at observerer og registrerer hjortevildt. Der er gjort mange spændende observeringer 
og der er registreret mange data. Vi forventer, at observationsturene vil fortsætte til oktober måned og der 
herefter vil blive udarbejdet en rapport over hjortevildtbestanden i laug området. 

Vi håber, at undersøgelse kan:  

 tilvejebringe konkret viden om kronvildtbestandens køns- og alderssammensætning 

 danne baggrund for en bæredygtig afskydningspolitik og forvaltningsplan  

 

 

 

http://www.hjortevildtdjursland.dk/wp/wp-content/uploads/2011/06/kaeberapport_2011_1.pdf
http://www.hjortevildtdjursland.dk/wp/?page_id=37
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Katalog over redskaber til reducering af markskader forvoldt af hjortevildt 

I løbet af foråret har vi indsamlet en række gode erfaringer med redskaber, som alle har været med til at 
reducere omfanget af markskader forvoldt af hjortevildt.  Erfaringerne er indsamlet hos landmænd, som 
har prøvet redskaberne af og herved har kunnet vurderet succesen. Der er billige løsninger som f.eks. 
rainman (fugleskræmsler) som kan holde mindre hjorterudler væk hen til forsommeren. Herefter skal det 
f.eks. suppleres med hestebånd. Det kræver dog en indsats med hyppige flytninger, for at have en effekt. 
Der er også dyrere løsninger som f.eks. firetrådshegn som ser ud til at kunne holde hjortevildtet væk fra 
markerne. Du kan læse om de gode erfaringer her. 

Er du interesseret i at bidrage med yderligere redskaber eller supplere nuværende - er du velkommen til at 
kontakte Karsten.   

 

SMS kæde i Brunmose områder 

Der har fra flere sider været ønske om etablering af SMS kæde i Brunmose området, således der kan blive 
en observering / registrering af for tidlige og for sene skud i hjortevildtsæsonen. SMS kæden vil blive 
introduceret i løbet af august måned med virkning fra 1. september. Det er vores håb, at så mange som 
muligt vil tilslutte sig aftalen og vi herved kan få så præcise registreringer som muligt. 

 

Fodring af hjortevildt 

På generalforsamlingen drøftede vi bl.a. hvordan vi fodre optimalt for hjortevildtet. Hvornår skal fodring 
starte og slutte, hvad skal der fodres med og hvordan. Kan vi lave fælles indkøb af f.eks. høwrap, foredrag 
om fordring etc. Alle disse spørgsmål vil vi forsøge at besvare under et nyt punkt på hjemmesiden 
”Vinterfodring” som er under opdatering.  Du finder linket her. 

 

Vi vil gerne ønske alle en god sommer :o) 

 

Løvenholm – Fjeld og omegns hjortevildtlaug 

Formand Karsten Hansen    

 
karsten@hjortevildtdjursland.dk 

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

http://www.hjortevildtdjursland.dk/wp/?page_id=878
file:///C:/Users/djs/Pictures/Karsten/Hjortelaug/Nyhedsbreve/Karsten
http://www.hjortevildtdjursland.dk/wp/wp-admin/post.php?post=984&action=edit&message=1
mailto:karsten@hjortevildtdjursland.dk
http://www.hjortevildtdjursland.dk/wp/?page_id=79

