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Nyt fra Regionen 
Onsdag den 3. juli 2013 havde Hjortevildtgruppe Djursland inviteret til Hjortevildt sommermøde i Ørum 
Aktivitet Center. Denne opfordring tog næsten 100 gæster i mod. Der var mange spændende emner på 
programmet og efterfølgende en livlig debat om de enkelte indslag. 
 
Lars Haugaard, Århus Universitet fortalte om resultatet af året kæbeindlevering. Der blev indleveret 393 
kæber. Vores målsætning var 400 kæber, så vi nåede næsten i mål. Endelig rapport over de 5 års 
indleveringer af kæber forventes ultimo året. Tak for den store opbakning med indlevering af kæber.  
 
Formand for Hjortvildtgruppen Lars Jensen roste de lokale regioner for deres indsats og arbejde med 
hjortevildtforvaltning. Vi er nået meget lagt på alle punkter men mangler dog lidt i forhold til at kunne se 
flere ældre hjorte. Der var en række spørgsmål til Lars Jensen og Claus Lind, formand for Danmarks 
Jægerforbund bl.a. om, hvorfor man ikke samarbejdeder mere med vores nabolande og henter erfaring 
herfra.  
 
Lars Kejser præsenterede de udfordringer som regionen står over for. Der rapporteres om flere og større 
skader på landbrugs- og skov arealer forvoldt af hjortevildt. Det vurderes, at der står ca. 2650 stk. krondyr 
på Djursland, hvilket næsten er en fordobling på 10 år. Der er heldigvis sket en spredning af kronvildtet, 
men kerneområderne vokser fortsat. 
 
Lars opfordrede til, at der for den kommende sæson skal nedlægges yderligere 300 kalve og hinder ud over 
de næste 800 dyr, som blev nedlagt sidste år. Dette kan ske via en fællesjagt på hele Djursland den 23. 
november, hvor der kun må nedlægges kalve og hinder. 
 
Referat fra Hjortevildt sommermøde kan du finde her. 
 
Der er også referat fra mødet på Danmarks Jægerforbunds hjemmeside her. 
 
 

Nyt fra lauget 

Hovedresultatet fra kæbeundersøgelsen 2012 / 2013 redegjorde Lars Haugaard for på Hjortevildt 
sommermødet i Ørum Aktivitet Center. Der blev nedlagt 809 stk. kronvildt på Djursland, heraf blev der 
indleveret 393 kæber, svarende til  49%. Fordelingen på hun- og handyr var henholdsvis 56 og 44%. Vi 
havde sat som mål lokalt, at vi kunne leverer 140 kæber, svarende til  70% af nedlagt kronvildt. Dette mål 
nåede vi med 139 indleverede kæber.  Tusind tak for indsatsen. 

Regionalt vil vi meget gerne fortsætte 3 år endnu med kæbeundersøgelsen. Der er en masse spændende 
data i undersøgelsen, som vi kan bruge forvaltningsmæssigt. Det er dog usikkert, om vi får lov til at 
fortsætte undersøgelsen og i givet fald bliver det under lidt andre former. 

Kæberapport 2012 / 2013 er tilgængelig her. 

http://www.hjortevildtdjursland.dk/wp/?page_id=37
http://www.jaegerforbundet.dk/page651.aspx?recordid651=2788&q=k%C3%A6beprojekt
http://www.hjortevildtdjursland.dk/wp/?page_id=332
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Skaderne på markafgrøder er flere steder omfattende. Til orientering kan oplyses, at Naturstyrelsen har  
givet tilladelse til regulering af kalve i laugområdet. Vi forventer, at de landmænd som har fået tilladelse til 
regulering, husker at orientere alle naboer herom. 

Bestyrelsen er i øjeblikket ved at vurdere, hvordan: 

- antallet af nedlagt hjortevildt kan øges med 300 hinder / kalve 
- antallet af ældre hjorte kan øges 

Såfremt du har en god ide til, hvordan dette kan ske, må du meget gerne sende en mail eller kontakte et 
medlem af bestyrelsen herom.  

Næste aktivitet i lauget bliver en tur til Emmesbo, hvor vi forhåbentlig kan komme til at høre hjortebrøl. 
Besøget bliver i september måned. Invitation hertil vil blive sendt ud som nyhedsbrev. 

 

Bestyrelsen ønsker alle en fortsat god og varm sommer. 

 

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. 

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

