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 Juni 2013  

Nyhedsbrev nr. 22 

 
Nyt fra Regionen 
Hjortevildtgruppe Djursland vil gerne invitere dig til et spændende Hjortevildt sommermøde, hvor vi samler 
op på og gør status over resultaterne af det 5-årige kæbeprojekt og spidshjortefredningen på Djursland. 
Endvidere deltager formand Claus Lind Christensen og hjortevildtudvalgsformand Lars Jensen fra Danmarks 
Jægerforbund i debatten og mødet.  
 
Sommermødet finder sted: 

onsdag den 3. juli 2013 
 
i Ørum Aktiv Center, Skolebakken 43, 8586 Ørum Djurs, kl. 19.00 til kl. 22.00. Alle kan deltage i 
arrangementet og det koster 50 kr. 
 
Aftenens program: 

1. Velkomst ved formand Lars Keiser, Hjortevildtgruppe Djursland 
 

2. Resultatet af årets kæbeundersøgelse og afslutningsstatus på det 5-årige kæbeprojekt ved Lars 
Haugaard, Århus Universitet  
 

3. Orientering ved formand Claus Lind Christensen, og hjorteudvalgsformand Lars                                                                  
Jensen, begge Danmarks Jægerforbund.  
 

4. Kaffe  
 

5. Hjortevildtforvaltning? – opfordringer fra hjortevildtgruppen ved Lars Keiser 
    - Hvordan tackler vi den stigende bestand af hjortevildt? 
      - og hvad kan vi gøre for at få den reguleret?  
        
       6.   Afslutning ved Lars Keiser  
 
Den Regionale Hjortevildtgruppe på Djursland 
Formand Lars Keiser 

Du kan finde mere om invitation til sommermødet her. 

 

 

Nyt fra Løvenholm, Fjeld og omegns hjortevildtlaug 

Den 10. juni 2013 blev der afholdt generalforsamling i Kultur Perronen i Auning. Der var 20 medlemmer, 
som deltog i generalforsamlingen. Lars Keiser blev valgt som dirigent.  

Formand Karsten Hansen aflagde beretning om laugets mange initiativer og aktiviteter. Disse er kort 
gengivet her: Transektundersøgelsen er nu kommet i faste rammer og der bliv i 2012 til 1.900 
observationer af hjortevildt. Der har været fokus på skader på landbrugsafgrøder og katalog over redskaber 

http://www.hjortevildtdjursland.dk/wp/?page_id=37
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til reducering af markskader er blevet udbygget. Der er sammen med de øvrige lokale hjortelaug (Norddjurs 
og FuglsøMose) afholdt en vildtmenuaften i Stenvad Mosebrug Center. Skovskolen Eldrupgård lagde 
rammer til for et stor arrangement med 65 deltager. Emnerne var: Registrering, fodring, afskydning og 
eftersøgning af hjortevildt. Der blev indleveret 135 kæber i lauget til kæbeundersøgelse. Dette er en 
stigning på 8 stk. i forhold til sidste år.  For hele regionen var målet 400 stk. og det nåede vi næsten med 
393 indleverede kæber. Flot. Der er udsendt 8 nyhedsbreve til medlemmerne af lauget og givet en masse 
informationer om lauget aktiviteter. I forbindelse med generalforsamlingen blev medlem nr. 108 indmeldt i 
lauget.  

Hjortelaugets regnskab blev godkendt med et overskud på 135kr. hvorefter laugets egenkapital udgør 
3.420 kr. Det blev besluttet at fortsætte med 0,00 kr. i kontingent.  

Der var genvalg til Bent Nielsen og Flemming Andersen. Mikal Kjeldsen blev valgt som nyt medlem af 
bestyrelsen i stedet for Peter Nielsen. Karsten takkede Peter for en stor indsats i bestyrelsen.  Bestyrelsen 
har efterfølgende konstitueret sig: Formand, Karsten Hansen, Næstformand Jens Korning, kasserer Bent 
Nielsen, sekretær Mogens Rosengård og medlemmer Mikal Kjeldsen, Flemming Andersen, Per Bruhn. Der 
var genvalg til suppleant Peter Hove og Carl-Emil Poulsen blev valgt i stedet for Carsten Riis Olesen. Der var 
genvalg til alle bilagskontrollanter og suppleanter. 

Efter generalforsamlingen fortalte Mads Flinterup, Danmarks Jægerforbund om emnet: Hvor store hjorte? 
Der var rigtig mange spændende informationer at forholde sig til og efterfølgende en livlig debat over 
emnet.  

Du kan læse mere om generalforsamlingen her. 

 

 

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=104
mailto:karsten@hjortevildtdjursland.dk
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