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Nyhedsbrev nr. 12   

Dette nyhedsbrev indeholder invitation til møde om ”reduktion af afgrødeskader forårsaget af kronvildt” 
den 17/4 samt invitation til besøg på Løvenholm Slot den 8/5 2012. Endvidere er Regionens afrapporting 
2012 netop offentliggjort. 

  

Informationsmøde om Projektet: Reduktion af afgrødeskader forårsaget af kronvildt – 
Fuglsø Mose, den 17. april 2012, kl. 19.00 på Landbocentret, Føllevej 5, Rønde. 
Projektet ”Reduktion af afgrødeskader forårsaget af kronvildt – Fuglsø Mose” er nu afsluttet og Projektkoordinator 
Christian Thomsen, Djursland Landboforening vil gerne præsentere resultatet på et informations- og debatmøde den 
17/4 2012. Der vil også være indlæg fra Lars Skou Gleerup, Natur og vildplejekonsulent og vildtkonsulent Sandor 
Markus, Naturstyrelsen Kronjylland. Du finder program og tilmeldingsprocedure her. 

 

Besøg på Løvenholm Slot den 8. maj 2012 
Vi har fået mulighed for at besøge Løvenholm Slot den 8. maj 2012. Jeanette Hjarsbæk og Jens Christian Dahl fra 
Løvenholm Fonden vil dels fortælle om Løvenholm Slots spændende historie og vise have og Slot frem, dels fortælle 
om hvordan moderne skovdrift kan kombineres med jagtvæsen og hjortevildtforvaltning. Du finder program og 
tilmeldingsprocedure her.   

 

Generalforsamling i lauget 
Der er generalforsamling den 6. juni 2012 i lauget. Generalforsamlingen holdes I Perronen i Auning. 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.  

 

HjortevildtDjursland – Afrapportering 2012 til vildtforvaltningsrådet. 
Afrapportering 2012 er afleveret til vildtforvaltningsrådet den 31. marts 2012. Det er regionens vurdering, at det 
fortsat går fremad med hjortevildtforvaltningen. Der er igen i år rapporteret færre brud på de etiske regler. Antallet 
af hjortevildt vurderes til at være status qua eller stigende i flere områder.  

Der har været flere spændende tiltag i de lokale hjortelaug f.eks. hør hjortebrøl i Emmesbo for Norddjurs Hjortelaug, 
afslutning af forsøgsordning med aflastningsmarker i Fuglsø Mose Krondyrlaug og transet undersøgelse med 361 
kronvildtregistreringer i Løvenholm – Fjeld og omegns hjortevildtlag. 

Jægerne har i jagtsæsonen oplevet færre dyr end normalt. Der er i år indleveret 331 kæber mod 355 kæber forrige 
år. Vi venter spændt på vildtudbytte statistikken for at se, om der også er nedlagt mindre antal hjortevildt. Du kan 
finde afrapporteringen her.  

 

Løvenholm – Fjeld og omegns hjortevildtlaug 

Formand Karsten Hansen    
karsten@hjortevildtdjursland.dk 

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