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Nyhedsbrev fra Regionen 

Fællesjagt på kronvildt på Djursland den 3. januar 2015 

Sidste år blev der holdt fællesjagt på kronvildt på Djursland den 23/11 2014 og resultatet heraf var en 

flot parade med 40 stk. nedlagte kalve og hinder. Årets fællesjagt har været annonceret og planlagt i 

lang tid og vi håber derfor, at rigtig mange har sat kryds i jagtkalenderen og vil deltage i fællesjagten. 

Sidste sæson blev der nedlagt 982 stk. kronvildt – hvilket er rekord – på Djursland. Det vurderes, at 

tilvæksten af kronvildt fortsat er større end afskydningen, hvorfor regionen igen i år vil opfordre til, at 

der bliver skudt flere hinder og kalve.  Dette gøres bl.a. af hensyn til landbruget, for at undgå for store 

markskader i områder, hvor bestanden står tæt. 

Regionen vil derfor opfordre jægerne på Djursland til at sætte sig ud i egne hochstande den 3. januar 

2015, og i samarbejde med naboerne at arrangere en fælles trykjagt, for at afskyde flere kronkalve og 

kronhinder. 

Fællesjagten afholdes fra solopgang til kl. 14.00 – hvorefter der holdes fælles vildtparade fra kl. 15-16 i: 

Fjerrupgårde Forsamlingshus/Las Vegas, Georgsmindevej 7, 8961 Allingåbro.  

Forsamlingshuset er åbent fra kl. 10,00, hvor der er kaffe på kanden. Kl. 15.00 vil der blive serveres 

pølser m.m. Tilmelding ønskes til arrangementet i forsamlingshuset, men alle er velkomne uanset 

tilmelding. Sponser er Djursland Landboforening. 

Arrangementet henvender sig også til ikke jægere – som efter vildtparaden måske kan være heldig at få 

en aftale om et krondyr til fryseren. 

Fællesjagten den 3. januar 2015 arrangeres for at få nedlagt flere hinder og kalve på Djursland samt at 

indsamle viden om hvorvidt denne jagtform kan bidrage til at reducere antallet af hundyr og kalve. 

Det er vigtigt, at der umiddelbart efter jagten tilgår information til de lokale hjortevildtlaug eller 

hjortevildtregionen om antal observeret og nedlagte dyr – så vi kan give et samlet billede af jagten på 

paraden.  

Tilmelding til arrangementet i forsamlingshuset gives ligeledes til de lokale laug: 

Dette kan se til: 

 Regionen, Per Therkildsen, mobil nr. 22 53 51 68 

 Norddjurs Hjortelaug, Jacobs Skovmand, mobil nr. 30 35 73 83 

 Fuglsø Mose Krondyrlaug, John Skotte Christensen, mobil nr. 40 52 99 06      

 Løvenholm, Fjeld og omegns hjortevildtlaug, Karsten Hansen, mobil nr. 20 74 00 17 

 Stubbesø Hjortelaug, Ole Knudsen, mobil nr. 20 44 74 50  

Viser det sig, at kronvildtbestanden fortsat er større end arealfordelingen OG at fællesjagten er en 

succes, er det planen at arrangere en lignende fællesjagt næste sæson.  

Knæk og bræk 

Regionsformand 

Per Therkildsen 


