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 Maj 2014  

Nyhedsbrev nr. 28 

 

 
Nyt fra Regionen 

Formandsskifte 
Lars Kejser har efter 8 år som formand for Hjortevildt Djursland valgt, at takke af og 
overdrage formandsskabet til Per Therkildsen. Der vil komme en nærmere introduktion af Per i 

næste nyhedsbrev. 

 

Afrapportering 2013 / 2014 til vildtforvaltningsrådet 
Det er regionens vurdering, at kronvildtbestanden er ved at stabilisere sig med en 

forårsbestand på 2.675 dyr, hvorimod dåvildtbestanden fortsat ser ud til at vækste med 10% 
om året og vurderes nu at udgør 1.070 dyr. 

Det er regionens vurdering, at der stadig er behov for en holdningsbearbejdning i retning af at 

skåne flere mellemhjorte, så gennemsnits alderen på handyr kan stige samt at der fortsat skal 

være fokus på afskydning af hinder og kalve i de områder, hvor markskaderne er store. Der er 

allerede nu annonceret en fælles regionsjagt den 3. januar 2015.  

Vildforvaltningsrådet har i år udvidet afrapporteringen med øget fokus på markskader forvoldt 

af hjortevildt. Djursland Landboforening har i den forbindelse holdt møde med og foretaget 

spørgeskema undersøgelse for landmænd med skader efter hjortevildt. Det ser ud til, at 

markskader forvoldt af hjortevildt er stigende for 2013, hvorfor Djursland Landboforening har 
genfremsat forslag fra 2011 om skumringsjagt.  
 

Du kan finde hele rapporten her. 

 

Tælling af hjortevildt den  16/5 2014 
Regionen opfordre alle laug medlemmer om, at tælle kron- og dåvildt som de ser til 

bukkepræmieren den 16/5 2014. Det er utrolig vigtigt, at vi kan få optalt og registreret 

bestandene, således det videre forvaltningsarbejde kan ske på faktuel baggrund (viden og ikke 
kun på fornemmelser). På forhånd tak for hjælpen. 

 

Du kan finde skema og kontaktform her. 

 

Skema og kontaktform er også gengivet nedenfor: 
 

http://www.hjortevildtdjursland.dk/wp/?page_id=799
http://www.hjortevildtdjursland.dk/wp/?page_id=1045
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Nyt fra lauget 

 

Kursus i vildtsygdomme og hygiejne. 

Vi har med stor succes afviklet 2 kurser i vildtsygdomme og hygiejne henholdsvis den 6/2 og 

29/4 2014. Sidste kursus blev afviklet i samarbejde med Vivild Jagtforening og vi vil gerne sige 
Henrik og Vivild Jagtforening tak for et godt samarbejde. Der har deltaget flere end 50 

personer på kurserne. 

  

Hjortevildttælling (transektundersøgelse) 
Vi er begyndt hjortevildttællingen og har allerede gennemført 2 tællinger. Såfremt du gerne vil 

deltage i en eller flere af tællingerne kan du kontakte Jens Korning på tlf. 86 48 65 57. 
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Generalforsamling 2014  

Årets generalforsamling bliver den 12/6 2014 og holdes i Kulturperronen i Auning. Som 

ekstern indlægsholder har vi fået Tommy Asferg til at komme og holde et spændende indlæg 
om ”Vildtudbyttestatistik anvendt som vildtforvaltningsredskab”. 

Invitation til generalforsamling gengivet nedenfor: 

 

Løvenholm, Fjeld og omegns hjortevildtlaug 
 

Der inviteres herved til generalforsamling i 
Løvenholm, Fjeld og omegns hjortevildtlaug 

 
Torsdag den 12. juni 2014, kl. 19.00 i  

Kulturperronen, Torvegade 1 A i Auning 
 
 

Dagsorden: 
1. Valg af dirigent. 
2. Aflæggelse af beretning om laugets virke siden sidste ordinære generalfor-

samling. 
3. Fremlæggelse af årsregnskab til godkendelse. 
4. Indkomne forslag. 
5. Fastlæggelse af kontingent. 
6. Valg af medlemmer til bestyrelse + suppleanter. 
7. Valg af bilagskontrollanter + suppleanter. 
8. Eventuelt 

 

Efter generalforsamlingen vil Tommy Asferg, Aarhus Universitet holde et indlæg 
over emnet: Vildtudbyttestatistik anvendt  som vildtforvaltningsredskab.  

 
Lauget vil være vært ved en forfriskning og kaffe/te med kage i forbindelse med 
generalforsamlingen. 
 
På bestyrelsens vegne 
Formand Karsten Hansen, mail: Karsten@hjortevildtdjursland.dk  

mailto:Karsten@hjortevildtdjursland.dk
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Du kan finde invitation til generalforsamling her. 

Vi glæder os til at se dig til generalforsamlingen. 

 

Bestyrelsen ønsker alle knæk og bræk for den kommende sæson. 

 

 

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=501
mailto:karsten@hjortevildtdjursland.dk
http://www.hjortevildtdjursland.dk/wp/?page_id=79

