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Flere kræfter til projektet året ud 
 
Vi er glade for at kunne orientere om, at Sebastian Behnke er tilknyttet markvildtsprojektet året ud. 
Sebastian kommer primært til at være fungerende markvildtsrådgiver på Sjælland sammen med Lene 
Midtgaard, men løser også andre opgaver i projektet.   
 
Sebastian er uddannet vildtforvalter og jordbrugsteknolog. I forbindelse med sin praktik på 
vildtforvalteruddannelsen har Sebastian tidligere været tilknyttet projektet og har derfor stort kendskab til 
opgaverne.  
 
I finder Sebastians kontaktoplysninger på www.markvildt.dk 
Vi håber, I tager godt imod Sebastian derude.  
 

Agerhønsene er gået på reden 
Det er tiden hvor agerhønsene går på reden. Hunnen ligger mellem 
ca. 10 og 20 æg, og hun ruger alene ca. 23-25 dage på reden. 
Efterfølgende bliver kyllingerne omkring reden i ca. 12 dage. 
 
I øjeblikket kan du som lodsejer gøre dig nogle gode erfaringer ved 
at tage en tur rundt i dit terræn med ”agerhønse-brillerne” på.  
 
Ved en tur rundt på terrænet i agerhønsehøjde, kan du som lodsejer 
opleve de helt aktuelle udfordringer som markvildtet står overfor i 
agerlandet. Mange steder kan man se, at der ikke levnes meget 
plads til vildtet. Samtidig kan du også få indblik i hvordan den 
fremtidige indsats eventuelt placeres bedst på din ejendom i forhold 
til driften. Den viden du høster nu vil være værdifuld for 
koordineringen af tiltag, hvis du ønsker at igangsætte noget på dit 
terræn i fremtiden.  
 
Vær yderligere opmærksom på den helt aktuelle udfordring der er, 
når der i disse dage tages slæt på markerne. 
Danmarks Jægerforbund har været med til at udarbejde en folder 
om vildtvenlig høst sammen med NaturErhvervstyrelsen. Her kan du 
finde information om, hvordan du undgår at komme galt afsted med 
grønthøsteren i forhold til vildtet.  
 
Du finder folderen her: 
http://naturerhverv.dk/fileadmin/user_upload/NaturErhverv/Nyheder/Pjece_om_vildtvenlig_host_maj2013
.pdf  
 

Høring om bekendtgørelse om direkte 

støtte til landbrugere 
I øjeblikket arbejder markvildtteamet på et høringssvar til bekendtgørelse om direkte støtte til 
landbrugere efter grundbetalingsordningen m.v. Udkastet, der er i høring, mener vi er mangelfuldt på 
nogle områder, set i forhold til mulighederne for at fremme arbejdet med vildt og naturforvaltning i 
agerlandet.  
 
Vores viden fra arbejdet i markvildtslavene vil udgøre vigtige input til høringssvaret. Vi håber selvfølgelig, 
at NaturErhvervstyrelsen vil være lydhøre overfor de kommentarer, vi har til bekendtgørelsen.  
 
Når vi har færdiggjort og indsendt vores høringssvar, vil det blive offentliggjort på jægerforbundets 
hjemmeside her: 
http://www.jaegerforbundet.dk/page883.aspx?q=h%C3%B8ringssvar  
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