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December 2012  

Nyhedsbrev nr. 16   

 

Nyt fra Hjortevildt Djursland (Regionen) 

Sidste år var jægerne noget bekymret for, om der blev nedlagt nok hjortevildt på Djursland. Der blev fra 
flere sider rapporteret om mindre antal nedlagt hjortevildt end tidligere år. Der blev også indleveret 
næsten 10% færre kæber end forrige år.  

Naturstyrelsen har nu offentliggjort vildtudbytte statistikken for sæsonen 2011 / 2012. Den viser, at der er 
nedlagt 7.800 stk. Kronvildt i år mod 7.400 stk. forrige år. Dette svarer til ca. 5% stigning på landsplan. For 
Djursland er antallet af nedlagt Kronvildt 731 stk. (rekord) mod forrige år 677 stk. Dette svarer til en 
stigning på knap 10% i udbyttet. For dåvildt faldt udbyttet ca. 5% fra 6.000 stk. til 5.700 stk. på landsplan.  

 

Vildtudbyttestatistik for Krondyr for Djursland 

 

 

Vi står stadig over for udfordringen med at få reguleret bestanden af hundyr og kalve de steder, hvor der er 
for mange dyr. Formand Lars Keiser opfordrer derfor jægerne til at gøre en indsats for at få skudt flere 
kalve og hinder disse steder for herved at regulerer tilvæksten. 
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Jægerforbundet har sat ekstra fokus på forvaltningsopgaverne, og specielt hjortevildtforvaltningen har vi 
kunnet læse meget om i Jæger (bladet) og på hjemmesiden. Det er dejligt. 

Formand for jægerforbundet Claus Lind Christiansen og formand for den Nationale Hjortevildtgruppe Lars 
Jensen giver udtryk for, at vi er godt på vej med forvaltningen, og der gøres et godt stykke arbejde rundt 
omkring i Hjortevildt regionerne. Der er dog et punkt, som vi mangler at se resultater af, Og det er at kunne 
vise, at vi har fået flere ældre hjorte (ældre end 8 år) i bestanden. 

Der er gjort forskellige tiltag med særfredninger rundt omkring i Regionerne. Specielt i Vestjylland har der 
været forsøgt forskellige ordninger med takketællinger og periodes særfredninger. På Djursland har vi 
fredet spidshjorten, og der rapporteres nu om rigtig mange mellemhjorte. For at nå målsætningen med 
flere ældre hjorte, er det vigtigt, at nogle af disse mange mellemhjorte også når, at blive til ældre hjorte. Så 
herfra skal der lyde en opfordring om, at har man skudt en hjort, så skal næste hjort være større. Det er 
også vigtigt at huske på, at for hver hjort man skyder, bør man skyde 3 hinder og kalve.  

Der er igen godt nyt fra de lokale schweisshunde fører. I forbindelse med eftersøgninger er der ikke fundet 
andet hjortevildt, end det der er eftersøgt. Det er særdeles positivt og viser, at jægerne er blevet mere 
ansvarsbevidste og hidkalder schweisshund, når hjortevildtet – mod forventning – ikke ligger forendt. 

En fortsat accept af jagt på naturens vilde pattedyr og fugle kræver i et moderne samfund, at jægerne ikke 
blot overholder jagtlovgivningen, men også udviser god jagtmoral og dermed respekterer jagtens etiske 
regler, udtaler formand Lars Keiser. 

 

Nyt fra lauget 

Indlevering af kæber 
Vi er i gang med det sidste år af 5 års perioden for kæbeundersøgelse på Djursland. Der er særdeles positivt, 
at der allerede er indleveret en del kæber, og vi håber, at vores målsætning for Regionen med 400 
indleverede kæber bliver indfriet.  Vi håber, at vi i vores lokale hjortevildtlaug kan bidrage med 150 
indleverede kæber.  Det er 23 kæber flere end sidste år. Vi skal hjælpe hinanden med kæbeudtagning, 
aftale fælles indlevering og spørge til hinanden, om vi hver i sær har husket at tage kæber ud. Herved skal 
vores målsætning nok lykkes.  

Kæbeundersøgelsen har allerede givet os en mængde viden om hjortevildt f.eks. viden om alder, fordeling 
mellem han og hundyr, sundhed (kondition), nedlæggelsessteder etc., som vi kan anvende i den videre 
forvaltningsopgave. Regionen har allerede nu ansøgt om en fortsættelse af kæbeundersøgelsen. Dette vil 
dog blive under lidt andre rammer, som vi vil komme tilbage til senere. 

Vi gentager her indleveringssteder i Regionen. 

 Danmarks Jægerforbund, Molsvej 34, 8410 Rønde 

 Hjortevildtgruppe Djursland, v. Lars Keiser, Tustrupvej 11, 8585 Glesborg 

 Djurslands Landboforening, Føllevej 5, 8410  Rønde 

 Danmarks Miljøundersøgelse, Aarhus Universitet, Grenåvej 14, 8410 Rønde 

 Mads Flinterup, Syrenvej 1, Gjessing 

Vi anbefaler, at du / I har et par folder om kæbeindlevering liggende derhjemme / i jagthytten, så det er 
nemt og hurtigt at foretage registreringen. Folderen fra sidste år kan også anvendes i år. Du kan finde 
folderen her. 

http://www.hjortevildtdjursland.dk/wp/?page_id=332
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Vildtmenu aften 
Husk at melde dig til Vildtmenu aften i Mosebrugsmuseet i Stenvad lørdag den 2. februar 2013. 
Arrangementet blæses i gang af Ebeltoft jagthornblæsere, og Ingrid og Bjarne fra Madam Blå i Fjellerup vil 
sørge for en udsøgt menu med både fisk, forskelligt kron- og dåvildt samt spændende oste og kager. C.C. 
Jagt og Fiskeri vil udstille forskelligt jagtudstyr, og der vil være lotteri med mange spændende præmier. 
 
For tilmelding se nyhedsbrev nr. 16. klik her.  

 

www.hjortevildtdjursland.dk 
Hjortelauget vil også gerne modtage billeder og en beretning om dine oplevelser i naturen, så vi kan dele 
dem med hinanden via hjemmesiden. Send dine billeder og beretning til Karsten.  

  
Transektundersøgelse 
Sidste år gennemførte vi et pilotforsøg:  ”Kronvildtets køn- og alderssammensætning på Løvenholm - Fjeld 
og omegns hjortevildtlaug 2011”, hvor vi bl.a. foretog 361 observationer – primært af mindre rudler syd 
for A16.  

Vi har netop afsluttet transektundersøgelsen for 2012. Vi har igen i år haft 3 observationshold (chauffør og 
observatør) plus et antal punkttællere til at følge Kronvildtet adfærd i laugområdet fra marts til august 
måned. Det er blevet til mere en 1.000 observationer og specielt glædeligt, at der nu observeres mere 
kronvildt nord for A16. 

Foreløbig opgørelse over observationer I 2012 

 

2012 Total Hinder Smaldyr Kalve Spidshjorte Større 
hjorte 

Kronvildt 1100 397 236 67 40 25 

Dåvildt 31 11 5 1 1 3 

 

Materialet er endnu ikke færdigbehandlet og analyseret. Dette vil ske først i det nye år, hvorefter der vil 

blive inviteret til møde herom. 

 
Aflastningsmarker (fodermarker) 
Fuglsø Mose projektet vedr. aflastningsmarker blev afsluttet i foråret. Regionen og de lokale laug har 
sidenhen arbejdet med at udbrede kendskabet til projektet samt etablere rådgivning og vejledning om 
etablering, drift og vedligeholdelse af aflastningsmarker .  

Djursland Landboforening støtter også op omkring projektet og planteavlskonsulent Lene Lundgaard, har 
bl.a. fået ansvaret for at være opdateret på emnet fodermarker. Lene Lundgaard kan træffes på 87912074 
eller 28350192 eller ll@landboforening.dk 

I forbindelse med Ha støtte ansøgning vil det være muligt for den enkelte landmand / jordejer, at drøfte 
reglerne omkring miljøstøtte ordningerne og herunder også etablering af fodermarker med 
planteavlskonsulenten. 

http://www.hjortevildtdjursland.dk/wp/?page_id=114
mailto:karsten@hjortevildtdjursland.dk
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Ønsker du at etablere fodermarker, skal du aktivt gøre konsulenten opmærksom på dette. Det vil være 
meget begrænset, hvad det koster ekstra, når det sker i forbindelse med Ha støtteansøgningen.  

Den praktiske del - hvordan gør jeg - er godt beskrevet i "Rapporten fra Fuglsø Mose". Men også her vil 
planteavlskonsulenten selvfølgelig være behjælpelig. 

Det er fortsat vores mål, at der i løbet af 3 – 5 år etableres 500 ha aflastningsmarker for hjortevildtet på 
Djursland. Vi håber, at du også vil støtte op herom. 

 

Nye medlemmer 

Der er kommet 9 nye medlemmer til siden sidst– så vi nu er oppe på 107 medlemmer. Velkommen til de 
nye medlemmer. 

 

 Vi vil gerne ønske alle en glædelig jul og godt nytår og knæk og bræk resten af sæsonen. 

 

 

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/wp-content/uploads/2012/05/Projektrapport-red-7-maj-2012.pdf
mailto:karsten@hjortevildtdjursland.dk
http://www.hjortevildtdjursland.dk/wp/?page_id=79

