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Et år med spændende 

udfordringer venter   
Af Sabina Rohde, sro@jaegerne.dk  

 

Så er vi i gang igen! 

En flytning fra vores kontorer på Kalø til vores midlertidige kontor i Mørke er 

veloverstået, og markvildtsteamet er klar til et nyt og spændende år i projektet. I 

2015 går teamet og markvildtslavene mange udfordrende opgaver i møde.  

 

Personale 

Personalemæssigt er der en enkelt ændring. Sebastian Behnke, der ind til nu har 

fungeret som markvildtsrådgiver på det nordlige Sjælland, overtager fra årsskiftet i 

det østjyske og løser samtidig opgaver i biodiversitetsprojektet. Jens Ljungmann, 

overtager samtidig som markvildtsrådgiver på det nordlige Sjælland. Jens har været 

i teamet det sidste halve år i forbindelse med udarbejdelse af marknaturplanerne. 

Han har derved indgående kendskab til projektets elementer og den måde vi 

arbejder på.  

Jens er uddannet landskabsforvalter fra KU og er derudover jagttegnskursuslærer og 

selv aktiv jæger. Sebastian er bosiddende i Aarhus og Jens i København, så på den 

måde håber vi, at det vil give en lettere hverdag for lavene såvel som for Sebastian 

og Jens. De berørte lav er informeret direkte om ændringen. De andre 

markvildtsrådgivere fortsætter som tidligere.  

 

Årsmøder 

I den kommende tid vil markvildtsrådgiverne være særligt meget ude af huset, da 

det er i januar og februar årsmøderne afholdes i lavene. På årsmøderne skal 

resultaterne fra 2014 gennemgås, og planer for arbejdet i 2015 skal lægges.  

 

Biodiversitetsprojektet 

I 2015 skal vores samarbejdspartnere, fra DCE for alvor på banen i projektet og skal 

udføre en del analyse og feltarbejde. Derudover skal der påbegyndes et 

optagearbejde til to film, der skal formidle hvad projektet indeholder, og hvordan 

indsatsen i markvildtslavene er med til at skabe mere biodiversitet i det åbne land. 

Filmene skal være færdige til næste år.  

 

Tællinger og tiltag 

Et særligt fokuspunkt for projektet i 2015 bliver at følge resultaterne af det arbejde, 

lavene har sat i gang i 2014. Det kommer til udtryk i de tiltag, der er blevet aftalt 

med lavene, og som vi glæder os til at se i etableret form. Derudover ser vi frem til, 

at tællingerne af hare og agerhøns i foråret og efteråret tikker ind i systemet og 

giver os vigtig viden om udviklingen af arterne. Vi forventer at bringe en artikel i 

JÆGER i løbet af 2015 med en oversigt over resultater fra de tællinger, der er udført 

i projektet ind til nu.  
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Døde harer 
Af Lene Midtgaard, lmi@jaegerne.dk 
 

I dette efterår er der flere steder observeret døde harer, som hverken bærer præg af 

at være påkørt, anskudt eller taget af prædatorer. I de områder hvor de døde harer 

findes, er det derfor er det nærliggende at spørgsmålet rejser sig, om der måske kan 

være sygdom indblandet? 

 

Veterinærinstituttet undersøger løbende harer som findes døde i naturen, og 

desuden har man siden 2004 undersøgt mere end 600 harer nedlagt på jagt, for at 

få et indblik i forekomsten af virussygdomme og forekomsten af parasitter og 

bakterieinfektioner hos de danske harer. Resultaterne af undersøgelserne peger på, 

at de danske harers generelle sundhedstilstand er god, men at der i flere tilfælde har 

været påvist tilfælde af coccidiose1.  

 

Coccidier er små encellede parasitter, som findes hos flere forskellige dyrearter. Hos 

harer findes coccidierne i tarmene, hvor de forårsager skade på tarmslimhinden, 

diarre og afmagring ofte med døden til følge. Parasitten angriber oftest unge dyr 

hårdest2. De fleste raske harer, har mindre mængder af coccidier i sig, og de har en 

vis modstandskraft mod coccidiose, så længe de er i god kondition3. Harerne 

inficeres med parasitterne gennem fødeemner forurenet med æg fra parasitterne4. 

Fra England har man også erfaring med at pludselige dødsfald om efteråret skyldes 

coccidiose, som derovre, er den mest almindelige sygdom blandt harer5.  

 

Mange af de harer som Veterinærinstituttet har haft gennem hænderne fra 2004-

2014 har været afmagrede, og flere af de harer som var nedlagt på jagt, var i en 

sådan kondition at de ikke måtte formodes at klare sig igennem vinteren. 

Undersøgelser peger på, at der i det intensivt opdyrkede agerland, ikke er 

tilstrækkeligt med tilgængelige føde til harer i sommermånederne6. 

 

 

Pleje af læhegn og beplantninger i januar 
Af Sebastian Behnke, sbe@jaegerne.dk 

 

Normalt er januar måned kendetegnet ved frost og sne, hvor vildtet bliver presset på 

føde. Selvom at det i år er usædvanligt mildt, vil det stadig være en god ide, at lade 

beskårne grene fra læhegnet eller beplantningen ligge. Knopperne fra planterne vil 

kunne give et godt supplement til vildtets føde.  

 

Når vinteren slipper dets greb og foråret sætter ind kan det nedskårne fjernes eller 

flises, hvis der er for meget. Det bedste vil være at lægge det ind i hegnet, så det 

med det samme vil give en læ og skjul effekt! 

  

 

 

 

 
 

                                                 
1
 Vildtsundhed.dk; http://www.vildtsundhed.dk/Om-Vildtsundhed-dk/Arkiv/Harer 

2
 Mörner, Torsten; Liv och död blandt vilda djur 

3
 Tapper, S. og Yalden, D.; The Brown Hare 

4
 Mörner, Torsten; Liv och död blandt vilda djur 

5
 Tapper, S. og Yalden, D.; The Brown Hare 

6
 Vildtsundhed.dk; http://www.vildtsundhed.dk/Om-Vildtsundhed-dk/Arkiv/Harer 
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Spørgeskema sendt ud til kontaktpersoner 
Af Sabina Rohde, sro@jaegerne.dk  

 

Vi har de sidste måneder haft dialog med specialestuderende Terese Poulsen fra KU, 

Fødevare og Ressourceøkonomi. Terese har kontaktet projektet i forbindelse med 

hendes specialeprojekt. Terese ønskede at undersøge, hvordan det frivillige arbejde i 

markvildtslavene motiveres og fastholdes. Specialet skal være med til at belyse 

hvordan et markvildtslav fungerer og i den forbindelse har hun udarbejdet et 

spørgeskema, som vi har videreformidlet til kontaktpersonerne i markvildtslavene.  

 

Spørgeskemaet skal være besvaret inden den 19. januar. Vi håber, at besvarelserne 

kan bidrage med viden til projektet, så vi fremadrettet kan blive endnu bedre til at 

arbejde med frivillighed i markvildtslavene til fordel for naturen i agerlandet.  

 

Specialet skal afleveres til foråret, og i den forbindelse håber vi at kunne bringe 

resultater fra undersøgelsen her i nyhedsbrevet og evt. på www.markvildt.dk.  
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