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August 2011  

 

Nyhedsbrev nr. 8  

 

Nyt fra regionen Hjortevildt Djursland 

Så er der kun ganske kort tid til, at hjortevildt sæsonen 2011/2012 skydes i gang. Det sker den 1/9 2011, kl. 
6.20 på Djursland, hvor solen står op og varer lige indtil den 31/1 2012.  

Som tidligere nævnt i nyhedsbrev nr. 7, så blev der i jagtsæsonen 2010/11 indleveret 353 kæber i hele 
regionen. Det var en stigning på 12% i forhold til året før og udgår ca. halvdelen af det kronvildt, som 
nedlægges på Djursland. I år vil vi gerne sætte overliggeren til hele 400 indleverede kæber for sæsonen.  

Formand Lars Keiser vil gerne gøre opmærksom på, at vi i hele regionen har mulighed for at få større hjorte. 
Vi skal bare vi gøre det rigtigt. Man skal være glad for den hjort man skyder. Er det ikke drømmehjorten, så 
skyd fra den dårlige ende eller vent til tiden kommer, hvor man lige så godt kan skyde sit kød i hinder og 
kalve, især i de områder, hvor bestanden ikke ønskes større. 

 

Etiske regler omkring hjortevildt jagt 

Vildtforvaltningsrådet har udarbejdet etiske regler for kronvildtjagt. De handler bl.a. om: 

 Afskydningspolitik – ligelig fordeling mellem han og hun dyr  

 Nabohensyn – indgå dialog med dine naboer og for mindre arealer gå sammen med naboen om 
jagten 

  Bæredygtig jagt – i de fleste områder er en afskydning på mere end 1 stk. kronvildt pr. 25 – 50 ha 
ikke bæredygtig  

 Skydning – kronvildt bør kun skydes i sideskud  

 Anskydninger – anvend schweisshundefører,  såfremt dyret ikke ligge forendt som forventet.  

Du kan finde en uddybning af de etiske regler her. 

 

Nyt fra lauget 

Indlevering af kæber 

For Løvenholm, Fjeld og omegns hjortevildtlaug blev der i sæsonen 2008/09 indleveret 46 kæber, i 2009/10 
- 103 kæber og i 2010/2011 - 112 kæber. Vi forsøger igen i år at sætte overliggeren på 150 indleverede 
kæber. Vi kan igen i år indlevere kæber hos Mads Flinterup i Gjessing. Der er følgende indleveringssteder i 
Regionen. 

 Danmarks Jægerforbund, Molsvej 34, 8410 Rønde 

 Hjortevildtgruppe Djursland, v. Lars Keiser, Tustrupvej 11, 8585 Glesborg 

 Djurslands Landboforening, Føllevej 5, 8410  Rønde 

http://www.hjortevildtdjursland.dk/wp/?page_id=445
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 Danmarks Miljøundersøgelse, Aarhus Universitet, Grenåvej 14, 8410 Rønde 

 Mads Flinterup, Syrenvej 1, Gjessing 

Vi anbefaler, at du / I har et par folder om kæbeindlevering liggende derhjemme / i jagthytten, så det er 
nemt og hurtigt at foretage registreringen. Folderen fra sidste år kan også anvendes i år. Du kan finde 
folderen her. 

Hjortelauget vil også gerne modtage billeder og en beretning om dine oplevelser i naturen, så vi kan dele 
dem med hinanden via hjemmesiden. Send dine billeder og beretning til Karsten.  

  

Markskader i laugområdet 

Det er bestyrelsens fornemmelse, at der er færre markskader i laugområdet i år end sidste år. Dette skyldes 
til dels at flere landmænd er blevet mere aktive med forbyggende tiltag for at undgå markskader og 
samtidig har lauget haft fokus på, hvordan skader kan reduceres. For at få det fulde overblik vil bestyrelsen 
i efteråret foretage en mini undersøgelse hos de landmænd, som deltog i undersøgelse sidste år. 

 

SMS kæde i Brunmose områder 

Vi har samme med lokale beboer og jægere i Brunmose området udarbejdet en SMS-kæde, som har til 
formål at få lokaliseret og registreret ulovlige skud. Området, hvor registreringen vil blive foretaget, dækker 
ud over Brunmosen også over Fjeld skov, Rosenborg og Auning Skov. Er du interesseret i at deltage i SMS-
kæden, kan du kontakte Flemming Andersen på tlf. 86396144. 

 

Fodring af hjortevildt 

Vi arbejder fortsat på at lave fælles indkøb af f.eks. høwrap samt et foredrag om fordring etc. Opdatering 
om disse emner kan du finde under et nyt punkt på hjemmesiden ”Vinterfodring”.  Du finder linket her. 

 

Møde med Jægerforbundets Hjorteudvalget 

Den 23. august 2011 havde Nobert Ravnsbæk, Jægerforbundet indkaldt alle lokale hjortelaugs formænd og 
næstformænd til stormøde på Kalø jægerskole.  Der var inviteret 33 lokale laug og der deltog i alt ca. 45 i 
mødet. Fra vores side deltog Jens Korning og Karsten Hansen.  De andre lokale laug i Regionen var også 
repræsenteret med formand og næstformand.  

Der var udarbejdet en spændende dagsorden, hvor bl.a. Norbert gav en generel orientering om den 
organisatoriske struktur og status på hjorteudvikling i DK. Generelt går det i den rigtige retning med 
forvaltningen og flere og flere laug begynder at få fodfæste og får skabt en god dialog lokalt. Herefter 
præsenterede Arne og Martin fra Vorbasse – Hovborg (kronhjort.dk) oplæg til ny forvaltningsplan, som 
dækker 5.000 ha og i store træk ligner de svenske Elg laugs forvaltningsplaner. Vorbasse – Hovborg laug har 
eksisteret i 10 år og er nok det laug, som er længst frem med nye tanker om hjortevildtforvaltning. Se deres 
hjemmeside her. 

Herefter var der lagt op til gruppearbejde med følgende temaer: 

A. Udvidet jagttid (skumringsjagt og februar jagt) 

B. Markskader – hvad kan laugene gøre? 

http://www.hjortevildtdjursland.dk/wp/?page_id=332
mailto:karsten@hjortevildtdjursland.dk
http://www.hjortevildtdjursland.dk/wp/wp-admin/post.php?post=984&action=edit&message=1
http://www.kronhjorte.dk/
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C. Lokal fredninger – hvordan åbner man op for jagten på en ny bestand? 

D. Afskydningspolitik – hvordan implementeres den lokalt af frivillighedens vej? 

E. Fodring – hvorfor og hvordan? 

Nedenfor er kort listet stikords resume fra de enkelte arbejdsgrupper. Der er ikke udarbejdet referat fra 
mødet endnu, så nærværende er mine (Karsten) notater. 

Ad A) Gruppen kunne ikke opnå enighed om indførelse af skumringsjagt. Kun 1 ud af 7 deltagere kunne 
anbefale det. Såfremt der var problemer med for mange dyr i et område, kunne gruppen anbefale jagt på 
hinder og kalve i februar, dog kun som anstandsjagt – ikke drivjagt. Jagt på smalhind i september kunne 
også anbefales, da det måske herved kunne dæmpe afskydningen af hjorte. 

Ad B) Der var 9 laug repræsenteret i arbejdsgruppen. Reelt var det kun Vestjylland og Djursland som havde 
markskader af betydning. Resten af laugene var med for at tilegne sig viden om markskader og hvordan de 
evt. kunne forebygges. Vestjylland har flere steder store markskader – som vi os har haft det på Djursland – 
men via dialog og forebyggende indsatser er disse reduceret. Det samme oplever vi også i vores laug, hvor 
landmændene har ydet en stor forebyggende indsats i år. For Fuglsømose lauget har bl.a. forsøgsordningen 
med aflastningsmarker (ca. 90 ha) båret frugt og været med til at mætte hjortevildtet. Gruppen opfordrede 
til mere fokus på aflastningsmarker evt. med tilskud og større udbredelse heraf i statsskovene. Vi fik også 
mulighed for, at overdrage vores ”Katalog over indsatsområder, som kan være med til at reducere 
markskader” til Nobert Ravnsbæk med opfordring om at udbrede og bygge videre på redskabet og frem for 
alt synliggøre dette de rette steder. 

Ad C) Der er efterhånden rigtig mange forskellige lokale fredninger og det er svært at holde styr på dem. 
Der blev efterlyst en større synlighed over, hvad de lokale fredninger reelt resulterede i. Hvad er godt og 
hvad virker ikke. Mange lokale fredninger kræver flere år før man kan aflæse et resultat.  Ved ændring af 
fredning er det vigtig med åben dialog, så der opnås forståelse af evt. indskrænkninger / udvidelser. 

Ad D) Det er vigtigt, at der udarbejdes forvaltningsplaner, så der er et mål med indsatsen. Planerne kan evt. 
kræve fredninger i mindre områder, for opnås af vækst. Dialogen er et vigtig redskab for at opnå et 
resultat. 

Ad E) Der blev fra flere steder peget på aflastningsmarker, som det bedste redskab for fodring. Der blev 
opfordret til at reducere anvendelse majs, roer og gulerødder og i stedet satse på høwrap, som mætter og 
giver hjortevildtet de bedste muligheder for at klare vinteren.   

Efter gruppearbejdet orienterede Robert Vestergård Olsen om udfordringerne med udarbejdelse af 
Kronvildtoversigten og spurgte bl.a. til, om det var arbejdet værd. Der var bred enighed om, at det store og 
informationsgivende arbejde skulle fortsætte. 

Under eventuelt blev der flere deltagere opfordret til, at der blev etableret et forum / hjemmeside hvor 
generel viden om hjortevildt kunne placeres. Dette vil besluttet og vil komme i løbet af efteråret. 

Til sidst rundede Norbert Ravnsbæk mødet af med at takke for aktiv deltagelse og en forhåbning om, at vi 
sammen nok skal komme i land med en fornuftig hjortevildtforvaltning i 2013. 

 Vi vil gerne ønske alle knæk og bræk i den kommende sæson. 

 

Løvenholm – Fjeld og omegns hjortevildtlaug 

Formand Karsten Hansen    
karsten@hjortevildtdjursland.dk 

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

mailto:karsten@hjortevildtdjursland.dk
http://www.hjortevildtdjursland.dk/wp/?page_id=79

