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Nyhedsbrev nr. 20 

 

Nyt fra Løvenholm, Fjeld og omegns hjortevildtlaug 

 

Temaaften om optælling, fodring og eftersøgning af Kronvildt (ledige pladser) 
Der er endnu ledige pladser til temaaften om” optælling, fodring og eftersøgning af Kronvildt” på 
Skovskolen Eldrupgård den 29/4 2013, kl. 19.00. Vi har fået sammensat et meget spændende program, 
hvor vores lokale schweisshundefører,  Carl-Emil Poulsen  kommer og demonstrere eftersøgning og svarer 
på spørgsmål om schweiss-arbejdet.  Laugets transekthold og Lars Thune fra Skovskolen Eldrupgård giver 
deres bud på, hvordan man kan fastslå antallet af hjortevildt i et givet område samt løfter sløret for sidste 
års optælling af Kronvildt i laug området. Skytte Niels Christian Nielsen, Frijsenborg fortæller om fordring og 
Regionsformand, Lars Keiser drøfter emnet: afskudshjorte.  Du kan endnu nå at melde dig til arrangementet 
– du må også gerne tage en gæst med, kontakt:  Flemming, tlf. 86396144 eller 
karsten@hjortevildtdjursland.dk 

 

Generalforsamling 
Der er generalforsamling i Løvenholm, Fjeld og omegns Hjortevildtlaug mandag den 10. juni 2013. 
Generalforsamlingen holdes som sædvanlig i Perronen i Auning. Mads Flinterup er aftenens gæstetaler og 
vil give information om, hvorfor det er vigtigt med ældre hjorte i bestanden. Invitation vil blive udsendt i 
løbet af maj måned. Sæt kryds i kalenderen den 10/6 2013. 

 

Kronvildt. Alder og kønssammensætning (Transektundersøgelse 2012) 
Vi har igen i år (2012) haft et antal observatører og et antal punkttæller i gang med at tælle kronvildt i 
laugområdet. Årets resultat blev 1.917 observationer af kronvildt. Registreringerne er stort set ligeligt 
fordelt mellem transektdata og punkttællinger. I forhold til forrige år, så er der observeret flere kalve og 
smaldyr pr. 100 hinder. Endvidere er der observeret en mindre stigning i antal observerede kronvildt nord 
for A16. Det er dog fortsat syd for A16 de fleste observationer bliver gjort. Du finder rapporten på vores 
hjemmeside.  
 
Nyt fra Regionen 
 
Årsrapport 
Det er regionens vurdering, at der fortsat sker en positiv spredning af kron- og dåvildt til nye områder. 

Regionen vurderer at forårsbestanden af både kron- og dåvildt er steget med 10%. Regionen vil arbejde 

videre med udbredelse af aflastningsmarker (Fuglsømose projektet). Der er i den forbindelse ansøgt om 

midler, som kan være med til at sætte yderligere skub i etableringerne. Det er målet, at der skal 

etableres 500 ha aflastningsmarker på Djursland. 

Regionens anbefaling til vildtforvaltningsrådet vedr. lokale jagttider:  

 at der fortsat skal ske en lokal fredning af spidshjorte på Djursland 
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 at kronhjorten fredes i januar måned og der fremover bliver jagttid på kronkalve i februar 

måned. Dette skal ske for at sætte yderligere fokus på nedlæggelse af flere hinder og kalve 

 at kæbeundersøgelsen forlænges i yderligere 5 år. 

Du kan læse mere om Årsrapporten på hjemmesiden. Se link. 

 

 

 

Med venlig hilsen 
 

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=799
mailto:karsten@hjortevildtdjursland.dk
http://www.hjortevildtdjursland.dk/wp/?page_id=79

