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Lys i mørket kan skabe 

utryghed 
Af Sabina Rohde, Danmarks Jægerforbund: sro@jaegerne.dk  

 

En ny sæson for haretælling i markvildtslavene kommer imod os med hastige skridt.  

 

Lysning med projektører i mørket kan medføre en del utryghed hos befolkningen i 

lokalområdet og hos bilister, der passerer undervejs. Det er vi selvfølgelig meget 

opmærksomme på og arbejder for at imødekomme det, så beboerne og 

forbipasserende ikke føler, at der er ugler i mosen, når de oplever en lysning af 

harer.  

 

Derfor er vi nu i gang med at bestille refleks-magnetmærker til at sætte på bilerne, 

som kan udleveres til dem, der er på haretællingsholdet i lavet. På magneterne 

kommer det til at fremgå, at man deltager i en vildtoptælling og håbet er, at det vil 

signalere til omverdenen, at der ikke er fare på færde. Skiltene vil yderligere være 

forsynet med Danmarks Jægerforbunds logo.  

 

Husk, at det altid er en rigtig god ide at informere det lokale politi op til en tælling, 

så de har muligheden for at berolige borgere, der ringer ind.  

 

Vi arbejder sideløbende på et dokument, som man kan have liggende i bilen, der kort 

fortæller hvad der er i gang, og hvem de der henvender sig evt. kan kontakte, hvis 

de har brug for flere informationer. Derudover har Danmarks Jægerforbund 

udarbejdet en skabelon til en pressemeddelelse, som kan alle lav kan sende ind til 

deres lokale avis og på den måde forhåbentlig være med til at sætte fokus på emnet 

lokalt. Pressemeddelelsen sendes direkte til kontaktpersonerne i lavet. 

 

Derudover opfordrer vi alle til at gøre deres naboer osv. opmærksomme på 

tællingerne og hvordan det foregår, så alle har en god oplevelse og føler sig trygge.  

 

Ny markvildtsrådgiver på Sjælland  
Den 17. marts 2014 tiltræder Lene Midtgaard som markvildtsrådgiver på Sjælland. 

Lene indgår i markvildtsteamet, der arbejder over hele Danmark med 

markvildtsprojektet.  

 

Lene er herregårdsjæger og har haft elevpladser på Astrup Gods, Pandebjerg Gods, 

Kalø og Hverringe Gods.  

 

I 2009 blev Lene uddannet vildtforvalter fra Vildtforvaltningsskolen, Kalø og har 

sidenhen uddannet sig til jordbrugsteknolog med speciale i miljø og natur og har 

taget en overbygning, som professionsbachelor (PBA) i jordbrugsvirksomhed. 

Sideløbende har hun arbejdet for Naturstyrelsen Storstrøm som ekstern konsulent og 

vikar siden 2012.  

 

Lene bliver hjulpet i gang af Sebastian Behnke, der er tilknyttet projektet de næste 

par måneder. Vi byder Lene velkommen og håber, at de Sjællandske lav vil tage godt 

imod hende. 
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