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Nyhedsbrev nr. 14 

Dette nyhedsbrev indeholder information om Vildtafværgeprojektet omkring Fuglsø Mose, husk, der er  
generalforsamling i Løvenholm, Fjeld og omegns hjortevildtlaug onsdag den 6/6 2012 samt billeder fra 
besøg på Løvenholm slot. 
 

Vil du være med til at sikre flere naturlige fødearealer for hjortevildtet på Djursland? 
Vil du være med til at sikre flere naturlige fødearealer for hjortevildtet på Djursland, så læs rapporten om 
Vildtafværgeprojektet omkring Fuglsø Mose, på regionens hjemmeside her. Der vil hen over sommeren og 
efteråret blive igangsat en række aktiviteter for etablering af aflastningsmarker på Djursland. Hjortevildt 
Djursland har bl.a. sat sig som mål, at der i løbet af de næste 3 – 5 år bliver etableret 500 ha 
aflastningsmarker, som kan være med til at aflaste landbrugsafgrøderne for besøg af hjortevildtet.  Du kan 

læse mere i regionens nyhedsbrev her. 

 

Generalforsamling i lauget 
HUSK: Der er generalforsamling i lauget den 6. juni 2012. Generalforsamlingen, som bl.a. giver en status på og 
information om mange af de aktiviteter, som lauget har gang i, holdes I Perronen i Auning. Der vil, ud over 
generalforsamling, også være indlæg om Vildtafværgeprojektet omkring Fuglsø Mose. Christian Thomsen, Djursland 
Landboforening vil komme og fortælle om erfaringerne fra Fuglsø Mose og berette om, hvordan vi kan gøre 
foderarealerne endnu bedre for hjortevildtet.  Vi håber, at ALLE medlemmer vil bakke op omkring 
generalforsamlingen og møde op den 6/6 2012, kl. 19.00. 
 

Besøg på Løvenholm slot 
Den 8. maj var knap 30 gæster mødt frem til at et spændende foredrag om Løvenholm slot og orientering om 
Løvenholm skov og jagtvæsen. Du finder en beretning og billeder fra besøget her. 

 

Vel mødt! 

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=1626
http://www.hjortevildtdjursland.dk/wp/wp-content/uploads/2012/05/Vildtafværgeprojekt_pdf.pdf
http://www.hjortevildtdjursland.dk/wp/?page_id=1354
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http://www.hjortevildtdjursland.dk/wp/?page_id=79

