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Januar 2012  

 

Nyhedsbrev nr. 9   

 

Nyt fra Hjortevildt Djursland (Regionen) 

Over hele Djursland lyder det – ”hvor er hjortevildtet henne?” – Jægerne er ved at være fortvivlede, og der 
er flere steder, hvor der er skudt markant færre stykker hjortevildt end sidste år. Den milde vinter har helt 
sikkert indflydelse på den ændrede adfærd. Der er bl.a. betydelig flere foder emner i naturen i år, end der 
har været i de sidste 2 års vintre på grund af sne.   

Vi står derfor over for udfordringen med, at få reguleret bestanden de steder, hvor der er rigeligt / for 
meget hjortevildt. Formand Lars Keiser vil derfor kraftigt opfordre jægerne til, at de disse steder gør en 
indsats resten af sæsonen for at få skud flere kalve og hinder for at reguleret tilvæksten. 

Der er godt nyt fra de lokale schweisshundefører. I forbindelse med eftersøgninger, er der ikke fundet 
andet hjortevildt, end det der er eftersøgt. Det er særdeles positivt og viser, at jægerne er blevet mere 
ansvarsbevidste og hidkalder schweisshund, når hjortevildtet – mod forventning – ikke ligger forendt. 

 

Nyt fra lauget 

Indlevering af kæber 

Når der nedlægges færre dyr, vil der selvsagt også være færre kæber til indlevering. MEN i år er det går helt 
i stå – eller slet ikke kommet i gang. Der er her medio januar måned kun indleveret 10 kæber på Kalø, 2 
kæber hos Lars Keiser i Glesborg og 15 kæber hos Mads Flinterup i Gjessing. Det er ekstremt vigtigt, at vi 
alle husker at indlevere kæber. Vi har kun 2 år tilbage af perioden, og det er derfor vigtigt, at vi alle holder 
fast og få indleveret ALLE kæber. Vi gentager her indleveringssteder i Regionen. 

 Danmarks Jægerforbund, Molsvej 34, 8410 Rønde 

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

 Djurslands Landboforening, Føllevej 5, 8410  Rønde 

 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.  

  

 

http://www.hjortevildtdjursland.dk/wp/?page_id=332
mailto:karsten@hjortevildtdjursland.dk
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Transektundersøgelsen 

Der er gennemført et pilotforsøg:  ”Kronvildtets køn- og alderssammensætning på Løvenholm - Fjeld og 

omegns hjortevildtlaug 2011”. Rapporten finder du her. 

 Kort resume fra rapporten: 
 Der er gennemført observationer hver den første mandag i måneden fra april til september i laug 

området 
 Der har deltaget 3 observationshold (chauffør og observatør) i hver observation 

 Der er noteret 41 grupper med 361 observationer 

 De største observerede rudler er set syd for A16 

 Der er næsten ingen observeringen i den nordøstlige del af lauget 

 Det er generelt små rudler som observeres 

 Hjorte er signifikant dårligere repræsenteret i materialet end ved sammenlignende materiale (J. L. 

Jeppesen - 1987) 

Resultaterne og erfaringerne fra pilot-projektet 2011 om indsamling af data om kronvildtets køn- og 
alderssammensætning på Djursland har fået stor interesse og opmærksomhed fra andre Hjortevildtlaug 
m.fl.  Kronvildt-transektgruppen finder det aktuelt og vigtigt at fortsætte indsamling af viden om kronvildts 
køn- og alderssammensætning i 2012.  

Det er målet i 2012 at nå minimum 1000 kronvildtobservationer, som kan bidrage med ny viden og som kan 

skabe endnu større overblik over kronvildts køn- og alderssammensætning. Viden som er vigtig at have 

kendskab til i forbindelse med forvaltning af kronvildtet.   

Transekt-projektet fra 2011 gentages i 2012. Dette udvides med 4 punkttællinger og ydermere vil vi gerne 

have bukkejægerne til at registrere hjortevildt observering. Følg med på vores hjemmeside om transekt- 

projektet og tilmeld dig som observatør.   

SMS kæde i Brunmose områder 

Det ser ud til, at vores aktiviteter med etablering af SMS-kæde i Brunmose området har haft sin virkning. Vi 
har igennem de sidste par måneder ikke registret for tidlige eller sene skud. Det er meget positivt. Vi vil dog 
fortsætte registrering resten af sæsonen og herefter evaluere processen for at undersøge, om aktiviteten 
skal gentages næste år. Området, hvor registreringen vil blive foretaget, dækker ud over Brunmosen også 
over Fjeld skov, Rosenborg og Auning Skov. Er du interesseret i at deltage eller høre mere om SMS-kæden, 
kan du kontakte Flemming Andersen på tlf. 86396144. 

 

 Vi vil gerne ønske alle knæk og bræk resten af sæsonen. 

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/wp-content/uploads/2012/01/Kronvildtets-køn-og-alderssammensætning-2011-2.pdf
mailto:karsten@hjortevildtdjursland.dk
http://www.hjortevildtdjursland.dk/wp/?page_id=79

