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 Maj 2013  

Nyhedsbrev nr. 21 

 
Nyt fra Regionen 
Vi har igennem nogle år forsøgt os med en fælles aftentælling af hjortevildttælling i april måned over hele 
Djursland. Der har typisk deltaget 20 observationshold. Resultatet har været meget svingende på grund af 
vejret og kan derfor ikke rigtigt bruges som grundlag for vurdering af bestandstørrelse.  
 
Regionen er fortsat meget interesseret i at vide noget mere om bestanden af dåvildt, sikavildt og kronvildt 
på Djursland og vil derfor foreslå, at alle de lokale laug opfordre deres medlemmer til at tælle hjortevildt 
den 16/5 om morgenen og ligeledes den 15/7 (Premiere og afslutning  på bukkejagt). Dette vil give et bedre 
billede af bestanden og fordelingen.  
 
Regions formand 
Lars Keiser 

 

Nyt fra Løvenholm, Fjeld og omegns hjortevildtlaug 

 

Temaaften på Eldrupgård om optælling, fodring og eftersøgning af Kronvildt  
Den 29/4 2013 var 60 medlemmer og gæster mødt op på Skovskolen Eldrupgård for at se Carl-Emil Poulsen, 
lokal schweisshundefører demonstrere schweisseftersøgning og fortælle om schweissarbejdet. Lars Thune 
Andersen fra Skovskolen præsenterede den mest sikre model til vurdering af bestandsstørrelser ved bl.a. 
opdeling af areal i regulære felter og herefter tælle ekskrementhobe. Skytte Niels Christian Nielsen, 
Frijsenborg fortalte om fodring og delte ud af mange års erfaring herom. Lars Keiser fortalte om Regionens 
Årsrapport og hvilke anbefalinger som gruppen har videregivet og viste eksempler på afskudsbare hjorte. 
Til sidst præsenterede Jens Korning og Mogens Rosengård laugets Kronvildtobservationer for 2012. Det 
blev til mere end 1.900 observationer.  Tak for en god opbakning til arrangementet.    

Du kan læse mere om besøget på Skovskolen Eldrupgård  her.  

  

Tælling af dåvildt, sikavildt og kronvildt den 16/5 0g 15/7 2013. 
Vi vil gerne tage Regionens opfordring op og hjælpe til med optælling af dåvildt, sikavildt og kornvildt i 
vores laug område.  Optællingen passer fint sammen med vores transektundersøgelser (Kronvildt 
observationer), som vi gennemfører den sidste mandag i hver måned. Det er vigtigt, at vi har et godt 
grundlag for vurdering af bestandsstørrelse og sammensætning af hjortevildt – for kun herved er vi i stand 
til at skabe den rette forvaltning. 

Vi vil opfordre alle bukkejæger til den 16. maj og den 15. juli om morgen  – ud over at holde øje med 
bukken – at observerer og registrere alle då-, sika- og kronvildt. Dette kan ske i skema, som der er link til 
her eller du kan finde det på vores hjemmeside under kronvildt observationer.    

 

http://www.hjortevildtdjursland.dk/wp/?page_id=1354
http://www.hjortevildtdjursland.dk/wp/?page_id=883
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Alle observationer vil indgå i en samlet vurdering af hjortevildt i laugområdet og vil selvfølgelig blive 
behandlet anonymt. På laugets Generalforsamling mandag den 10. juni 2013 i Perronen i Auning vil der 
blive trukket lod om en spændende gevinst blandt indleverede registreringer for den 16. maj 2013.  

Registreringsskemaerne kan indleveres til: 

 Mail:  karsten@hjortevildtdjursland.dk 

 Post:  Mogens Rosengård, Østenfjeldvej 3, 8581 Nimtofte 

 Tlf.:  Jens Korning, Tlf. 86 48 65 57 

 Personligt: På Generalforsamling den 10/6 samt til alle i bestyrelsen. 

 Vi håber, at vi får mange lokale observationer og herved mulighed for at leverer et godt grundlag til 
Regionen og vores fælles ansvar for Hjortevildt forvaltning.  

 

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. 
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