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 September 2014  

Nyhedsbrev nr. 30 

 

 
Nyt fra Regionen 

Resultatet af 5 års kæbeindsamling 
I løbet af september måned 2014 modtog alle jægere, som har indleveret kæber fra nedlagt 

kronvildt i perioden 2008/2009 – 2012/2013 på Djursland en information fra DCE Nationalt 

Center for Miljø og Energi, Institut for Bioscience, Aarhus Universitet (tidl. DMU) om resultatet 
af kæbeindsamlingen. 

Resultatet af undersøgelsen og pressemeddelelsen herom er selvfølgelig offentlig information 

og du kan finder den på vores hjemmeside. Se her. 

Den regionale gruppe (Hjortevildt Djursland) og de lokale laug har endnu ikke nået at 

gennemgå rapporten. Indtil videre vil vi derfor alene gengive et par hovedpunkter fra 
pressemeddelelsen. 

Baggrund for rapporten 

 Undersøgelse af effekten af fredning af 1-årige (spids)hjorte på Djursland.  

 Undersøgelse af alder (via tandsnit), køn og kondition (vægt, drægtighed m.v.) 
 Analyseperiode 2008/2009 – 2012/2013 

 I perioden er der indleveret næsten 1.600 kæber fra kronvildt på Djursland svarende til 

ca. 40% af nedlagt kronvildt. 

OBS: De indleverede og analyserede kæber i rapporten vurderes til at udgør et repræsentativt 
datagrundlag! 

 

Benchsmark 

 Der er foretaget en benchsmark analyse med nedlagt kronvildt (7.174 kronvildt) i Oksbøl i 

perioden 1985/1986 – 2012/2013. 

 

Hovedpunkter fra rapporten 

 Spidshjortefredningen har haft en gavnlig effekt på antallet af hjorte. Det vurderes at der 

er kommet 20% flere hjorte i hver aldersklasse ældre end 1 år, og dermed samlet set 20% 
flere hjorte. 

 Hundyr på Djursland vejede 12% mere end hundyr fra Oksbøl. Vækstdata for voksne 

handyr var ikke sammenlignelige p.g.a. metodiske forskelle (Oksbøl hjorte vejet uden 

hoved). 
 I begge bestande havde 2/3 af alle handyr mindst 10 sprosser som 5 årige og 80 – 90% 

havde mindst 10 sprosser som 8 årige. 

 Hinder fra Djursland havde en samlet drægtighedsprocent på 88 dækkende over 64% for 

smaldyr og 91% for ældre dyr. Det vurderes at drægtighedsprocenten i Oksbøl er en smule 
lavere. 

 Andel af ældre hjorte kan øges ved reduktion af afskydning af dyr mellem 2 og 8 år. 

 

Du kan finde flere spændende informationer i rapporten og der vil selvfølgelig kommer flere 

informationer og initiativer på baggrund heraf. 

http://www.hjortevildtdjursland.dk/wp/?page_id=332
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En STOR tak til alle de jægere, som har indleveret kæber i perioden. 

 

 
Vildtudbytte statistik  

 

Så er årets vildtudbytte statistik offentliggjort. Vi (Hjortevildt Djursland) havde sat som mål, at 

vi skulle øge andelen af nedlagt vildt med 200 stk. hinder og kalve i forhold til forrige år. Dette 
mål nåede vi næsten med 994 stk. nedlagt kronvildt. Stor tak for indsatsen. 

 

 
 

Du kan finde oversigt over hjortevildt her. 

 

 
Nyt fra lauget 

Møde med Djursland Landboforening 

Djursland Landboforening har i foråret 2014 foretaget en analyse blandt medlemmer om 

omfanget af skader på landbrugsafgrøder forvoldt af hjortevildt i 2013. Der var 23 

respondenter som svarede på undersøgelsen og heraf havde 17 respondenter stigende skader.    

Vi (Løvenholm, Fjeld og omegns hjortevildtlaug) har i juli måned holdt møde med Djursland 

Landboforening repræsenteret ved Hans Gæmelke og Laurits Hougård om resultatet af 
undersøgelsen. På baggrund af mødet er der kommet en række aktiviteter og anbefalinger 

(forvaltningsplan i samarbejde med de 10 største distrikter / ejendomme, nyt liv for 

aflastningsmarker, vildtslagteri på Djursland, vurdering af bestand og afskydningspolitik, årlig 

undersøgelse af vildtskader) som er videresendt til regionen (Hjortevildt Djursland) til videre 
behandling. 

  

Besøg på Emmedsbo. 

Den 18/9 2014 havde vi samlet 22 forventningsfulde medlemmer til ”Hør og se hjortene brøle” 
på Emmedsbo. Selvom vejret næsten var for godt blev vi ikke snydt. Hinderne kom frem og 

hjortene markerede deres territorie og endnu flere hjorte brølede i skoven. 

http://www.hjortevildtdjursland.dk/wp/?page_id=2524
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Tak til Jens og Preben for et godt besøg.    

 

  

Hjortevildttælling (transektundersøgelse) 

Der er i løbet af året gennemført 6 transekttællinger. Det er i år lykkedes for holdene at 

observere (til videre analyse) og tælle 74 stk. dåvildt og 740 stk. kronvildt. Endelig rapport 

forventes at foreligge først i det nye år. 

STOR tak til transekttællerne for deres vedholdende indsats for indhentning af viden om 
hjortevildt i laug området.   

 

 

 

 

Oversigt over hjortevildttælling finder du her. 

 

Sæson 2014/2015 

Den 1. september startede den nye hjortevildt sæson. Der er allerede nu indløbet flere gode 
nyheder om stolte jægere og deres nedlagte hjorte – det er specielt glædeligt, at der er flere 

store og ældre hjorte iblandt de faldne. 

Såfremt du eller din jagtkammerat har været heldig at nedlægge en hjort, må du meget gerne 

sende et billede til Karsten, så vi kan få delt glæderne med hinanden i vores billede galleri. Se 
her. 

 

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=2395
mailto:karsten@hjortevildtdjursland.dk
http://www.hjortevildtdjursland.dk/wp/?page_id=1076
mailto:karsten@hjortevildtdjursland.dk
http://www.hjortevildtdjursland.dk/wp/?page_id=79

