
Vildtafværgeprojektet omkring Fuglsø Mose  

 

Vil du være med til at sikre flere naturlige fødearealer for hjortevildtet på 

Djursland? 

 

Vildtafværgeprojektet omkring Fuglsø Mose er nu afsluttet efter 5 år. Det har været et 

tilskudsprojekt støttet af Landdistriktsmidler og Naturstyrelsen i samarbejde med 

Djurslands Landboforening med Christian Thomsen som tovholder og en styregruppe som 

sparring. Styregruppen har bestået af Lars Keiser, Carsten Riis Olesen, Laurits Hougaard 

og Jens Legarth.  

Projektets formål har været at få etableret nogle fodermarker udlagt til hjortevildtet for at 

reducere vildtskaderne på landbrugets afgrøder. 

Der er i løbet af de fem år etableret vildtafgrøder på ca. 100 ha/år. Der er afprøvet 

forskellige frøblandinger for at se, hvad dyrene helst vil fouragere på. Der er også afprøvet 

former for afværgemidler/ skræmmemidler. Kombinationen af ovenstående har vist sig at 

være en særdeles god metode til reduktion af landbrugets afgrødeskader. Landmanden 

får reduceret afgrødeskaderne og fritidslandmanden får attraktive aflastningsmarker.   

Alt det er at finde i en fyldestgørende rapport: Kronvildtforvaltning Fuglsø Mose - som kan 

findes på www.hjortevildtdjursland.dk  og Djursland Landboforenings hjemmeside 

www.landboforening.dk.  

Der er lagt mange frivillige timer i projektet, derfor har vi i styregruppen sammen med 

Christian Thomsen det ønske, at det er noget der ikke blot skal fortsætte, men at 

konceptet også udbredes til at dække hele Djursland.  

 Fem hundrede ha.  på Djursland anlagt de rigtige steder omkring kærneområderne vil 

være en god hjælp for aflastning af landbrugsafgrøderne. 

Vi forsøger i øjeblikket at undersøge, hvordan vi bedst får etableret et tilbud, som 

involverer både Landmænd, Skovbrugere, Fritidslandmænd, Jægere og andre, der har 

noget jord, som ligger ubenyttet hen. Det kunne måske være en mulig fodermark til 

hjortevildtet.  

Det er styregruppens og de lokale laugformænds plan, at der i løbet af året vil blive 

fremlagt nogle ideer til hvorledes de positive erfaringer fra projektet kan videreføres til 

gavn for alle. Indtil videre kan laugformanden kontaktes for nærmere informationer. 

På styregruppens vegne 

Lars Keiser,  
Formand for Hjortevildt Djursland 

http://www.hjortevildtdjursland.dk/
http://www.landboforening.dk/

