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Nyhedsbrev nr. 15 

Dette nyhedsbrev indeholder information om generalforsamlingen i lauget den 6. juni, kæberapport for 
2011 / 2012 og nyhedsbrev fra regionen. 

   

Referat fra Generalforsamling 
25 medlemmer havde fundet vej til Perronen i Auning den 6. juni, hvor lauget holdt generalforsamling. Formand 
Karsten Hansen gav en status på hjortevildtforvaltningen i lauget. Det går den rigtige vej på mange områder, men 
der er dog fortsat enkelte områder, som vi ikke ved nok om bl.a. bestandssammensætning og udvikling af hjortevildt 
til nye områder. Lauget har gennemført en masse aktiviteter i løbet af året og der har været en stor opbakning til de 
forskelle arrangementer. Per Bruhn blev valgt som nyt medlem til bestyrelsen i stedet for Poul Kroier og 
kontingentet blev vedtaget til fortsat at være 0,00 kr.  Efter generalforsamlingen holdt Christian Thomsen, Djursland 
Landboforening et spændende indlæg om Vildtafværgeprojektet omkring Fuglsø Mose. Du kan læse mere om 
generalforsamlingen her.  

 

Kæberapport 2012 
Lars Haugaard, Aarhus Universitet har også i år udarbejdet kæberapporten. Der er mange interessante informationer 
og viden om hjortevildtet på Djursland i rapporten.  

Regionen har sat sig som mål, at der for den kommende sæson skal indleveres 400 kæber mod 327 i 2012. 
Løvenholm, Fjeld har sat sig som mål, at vi skal indlevere 150 mod 127 kæber i 2012. Det er sidste år, at vi har den 
unikke mulighed for at få en masse viden om hjortevildtet på Djursland. Husk derfor at indlevere kæber. Du kan læse 
hele rapporten her.  

 

Nyhedsbrev fra regionen 
Formand Lars Keiser giver en status på de første fire år med indlevering af kæber fra hjortevildt. Det går den rigtige 
vej med hjortevildtforvaltningen, set ud fra kæbeindlevering bl.a. blev der i 2012 indleveret næsten dobbelt så 
mange kæber fra store hjorte (10 ender og derover) end forrige år og fordeling mellem hundyr 64 % og handyr 36 % 
er også helt i top. Der er dog sket et fald i indleverede kæber fra 355 forrige år til 327 kæber i år. Faldet kan muligvis 
skyldes et tilsvarende fald i nedlagt hjortevildt. For Løvenholm, Fjeld og omegns hjortevildt laug har vi haft en 
stigning i indleverede kæber fra 112 kæber sidste år til 127 kæber i år. FLOT 

Der har i løbet af foråret været valg til flere vigtige poster i vores samarbejdsorganisationer. Der er bl.a. kommet nye 
personer på centrale poster inden for Naturfredningsforeningen, Vildtforvaltningsrådet, Danmarks Jægerforbund og 
Den Nationale Hjortevildtgruppe.         

Lars Keiser opfordrede alle til at genopfriske de jagtetiske regler i god tid inden Hjorte premieren den 1. september 
2012. 

Du kan læse mere om nyhedsbrevet her. 

 

Løvenholm, Fjeld og omegns hjortevildtlaug 

Formand Karsten Hansen    

 
karsten@hjortevildtdjursland.dk 

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