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Marts 2012  

 

Nyhedsbrev nr. 11   

Dette nyhedsbrev indeholder opfordring til at give detailoplysninger om hjortevildt i forbindelse 
med indberetning af vildtudbytte for 2011/2012, referat fra informationsmøde om hjortevildt den 
12. marts 2012 samt sæt X i kalenderen for besøg på Løvenholm Slot den 8/5 og generalforsamling 
i lauget den 6/6 2012. 

 

Indberetning af vildtudbytte for 2011 / 2012 

I forbindelse med indberetning af vildtudbytte for 2011 / 2012 er det meget vigtigt, at du husker at give 
detailoplysninger om hjortevildt, såfremt du har været heldig at nedlægge hjortevildt. Detailoplysninger er 
meget vigtige for os i forbindelse med vildtforvaltningen. Såfremt du allerede har indberettet og ikke har 
givet detailoplysninger, så kan du nå det endnu ved at redigere din indberetning. Sidste frist for 
vildtudbytte indberetning er 31/3 2012. 

Du finder adgang til vildtudbytteindberetning her. 

 

Referat fra møde om hjortvildt registrering den 12/3 2012 

Løvenholm Fonden havde venligst stillet lokale til rådighed for møde om hjortevildt registrering den 12. 
marts. Der var mødt 22 deltagere frem til mødet heriblandt repræsentanter fra Norddjurs Hjortelaug og 
Fuglsø Mose Krondyrlaug .  

Vildtbiolog Niels Kanstrup www.danskjagtakademi.dk startede mødet med at fortælle om forskellige 
metoder til kronvildtregistrering. Der er mange måder til registrering af hjortevildt på og Niels gav gode 
eksempler som vi kan bruge og arbejde videre med i lauget. Niels opfordrede også til, at vi benyttede fugle 
og naturs hjemmeside til registrering af hjortevildt. Se deres hjemmeside her.     

Niels præsentation på mødet er tilgængelig her. Tak til Niels for et supert indlæg. 

Herefter præsenterede Mogens arbejdsgruppens resultat af transektundersøgelsen (bestandsanalyse)  
2011. Der blev sidste år foretaget 361 registreringer af hjortevildt fordelt på de 3 kørselsruter i lauget. Du 
kan se rapporten her.   

Transektundersøgelsen (bestandsanalyse) 2011 har været et pilotforsøg for lauget. Arbejdsgruppen, som 
bestod af Jens, Peter H, Bent og Mogens fra bestyrelsen samt et par hjælpere) har opnået så gode 
resultater og erfaring med undersøgelsen, at de nu vil opfordre til, at hele regionen deltager i registrering 
og observering af hjortevildt.  

For 2012 vil vi udvide bestandsanalysen således den opfatter: 

1. Kørselsobservationer. Der vil blive 3 hold (chauffør og observator) som hen over forår og sommer 
månederne (5 gange ) køre nogle fastlagte ruter i lauget. Der observeres og registreres fra bil af 
fastlagte ruter, som der er givet tilladelse til at køre på. 

2. Punkttæller. De samme dage som der er kørselsobservationer, skal der også være hold af punkttæller 
som placeres strategiske steder i stiger / tårne i lauget. Deres opgaver vil være at observere og notere 
hjortevildt. Der er selvfølgelig indhentet tilladelse til at observere fra de strategiske steder i lauget. 

http://www.naturstyrelsen.dk/Naturoplevelser/Jagt/Jagttegn/Vildtudbytte/
http://www.danskjagtakademi.dk/
http://www.fugleognatur.dk/naturbasen.aspx?v=g&d=o&s=dl&r=0&k=707&b=0&kl=0&o=30&a=0&dt=02-03-2012&h=0
http://www.hjortevildtdjursland.dk/wp/wp-content/uploads/2012/03/120313-Jægeraften-Lovenholm.pdf
http://www.hjortevildtdjursland.dk/wp/wp-content/uploads/2012/01/Kronvildtets-køn-og-alderssammensætning-2011-2.pdf
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3. Punkttæller i bukkesæsonen. I bukkesæsonen vil vi gerne opfordre alle bukkejægere om at være 
punktæller fra eget jagtrevir. Observerer du kron- og eller dåvildt i forbindelse med bukkejagten vil vi 
meget gerne have, at du udfylder et skema med dine observationer og sende det ind til 
arbejdsgruppen. 

Tilmelding: Du kan tilmelde dig en eller flere af ovennævnte hold ved at kontakte Mogens Rosengaard – 
mr@anico.dk – Tlf. 2815 5084. Du vil få yderligere informationer ved tilmeldingen og kan løbende følge 
med i undersøgelsen på vores hjemmeside.  

Tak til Jens Christian og Jeanette, Løvenholm Fonden for lån af lokale. 

 

Besøg på Løvenholm Slot 

Vi har fået mulighed for at besøge Løvenholm Slot den 8. maj 2012. Sæt allerede nu kryds i kalenderen så 
du har mulighed for at deltage i besøget. Program og tilmelding vil blive sendt rundt via nyhedsbrev i løbet 
af kort tid.  

 

Generalforsamling i lauget 

Vi planlægger med at holde generalforsamling i lauget den 6. juni 2012. Sæt allerede nu kryds i kalenderen 
så du har mulighed for at deltage. Program og tilmelding til generalforsamling vil blive sendt rundt via 
nyhedsbrev primo maj måned.  
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Formand Karsten Hansen    
karsten@hjortevildtdjursland.dk 

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

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

