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Følg med i antallet af lav 

– og mere til på 
www.markvildt.dk 
Af Sabina Rohde, sro@jaegerne.dk  

 

På projektets hjemmeside www.markvildt.dk kan du følge med i hvor mange lav, der 

er dannet. Pt. figurerer 20 lav på danmarkskortet.  

 

Som følge af informationsmøderne, der blev afholdt i samarbejde med landbruget og 

andre interessenter i efteråret, har vi fået en række henvendelser. Mange af de 

henvendelser håber vi på ender med nye lav. Vi arbejder i øjeblikket med ca. 60 

potentielle lav, dvs. områder vi håber, kan udvikle sig egentlige markvildtslav. 

 

De nye lav vil først kunne ses på hjemmesiden (danmarkskortet), når lavene formelt 

er dannet og har gennemført en indledende optælling af agerhøns og hare i området.  

 

 
FOTO: 1 På www.markvildt.dk er det blandt andet muligt at se hvordan de dannede lav fordeler sig geografisk.  

 

Ud over, at der skal arbejdes med marknaturplaner for omkring 20 markvildtslav her i 

foråret, er vores mål, at de mange potentielle lav vi arbejder med gennemfører 

vildttællinger i 2014.  

 

De potentielle lav vil dertil blive tilbudt rådgivning af mere generel karakter indenfor 

de emner, de ønsker at arbejde med i år.  
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Flere faktaARK på vej 
Af Sabina Rohde, sro@jaegerne.dk 
 

Som en del af projektet samarbejder vi med Videnscentret for Landbrug om 

udarbejdelse af faktaARK, der kort og præcist skal guide interesserede igennem 

udvalgte emner, der har med markvildt at gøre. 

 

En del af de faktaARK er nu tilgængelige på http://www.markvildt.dk/Viden-om-

markvildt.1671.aspx. Listen Vil løbende blive udvidet, og der er en række faktaARK i 

støbeskeen. Blandt andet har vi fået hjælp af Dansk Biavlerforening til at udarbejde 

et faktaARK om bier i marken, som snart kan findes på siden.  
 

 

Lokal anerkendelse til kontaktperson 
Af Sabina Rohde, sro@jaegerne.dk 

 

På Jagtforeningernes kommunale Fællesrådsmøde (JKF) i Ejby torsdag den 28. 

januar 2014 blev Jens Ole Dam, der er kontaktpersonen for Nørre Aaby Syd 

markvildtslav tildelt en aktivitetsnål af Danmarks Jægerforbund via den lokale JKF 

formand Niels Chr. Johansen.  

 

Aktivitetsnålen blev tildelt fordi man blandt foreningerne var enige om, at Jens 

udviste et godt gåpåmod og var en god forgangsmand for arbejdet i lavet.  

 

Kontaktpersonerne spiller en vigtig rolle i arbejdet med markvildtslav, da de er den 

direkte kommunikationslinje mellem markvildtsrådgiveren og markvildtslavets 

deltagere. 

 

Du kan læse mere om Jagtforeningernes kommunale Fællesråd og deres 

arbejdsopgaver på www.jaegerforbundet.dk  
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