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Økologiske rum og biodiversitet 

 
Det store arbejde som lodsejere andre frivillige deltagere udfører i markvildtslavene forbedrer 
levestederne for hare og agerhøne, og kommer derved de to arter til gode. Men hjælper indsatsen også 
den bredere natur, giver indsatsen mulighed for mere biodiversitet i det åbne land også? 
 
Det spørgsmål har Danmarks Jægerforbund længe ønsket et svar på. Med skabelsen af det målrettede 
projekt ”Økologiske rum og biodiversitet i det åbne land” ser det nu ud til at det svar rykker 
nærmere. Projektet er koblet direkte op på det landsdækkende markvildtsprojekt og det arbejde, der sker 
i markvildtslavene lige nu! Projektet er blevet til – og gennemføres – i et samarbejde mellem Institut for 
Bioscience - Kalø, Aarhus Universitet (DCE) og Danmarks Jægerforbund (DJ). De to parter leverer 
forskellige dele af det samlede projekt. 
 
Projektet skal køre frem til og med 2016, og har et samlet budget på knap 5,8 mio. kr. Aage V. Jensen 
Naturfond har netop reserveret 3 mio. kr. til projektet. En del af det beløb anvendes til igangsættelse af 
nu i sommeren 2014, og resten frigives, når den samlede finansiering er fundet. Vi arbejder målrettet på 
at finde den resterende finansiering, så det samlede projektet kan gennemføres, og vi har stor tiltro til, at 
det lykkedes i den nærmeste fremtid.  
 
Projektets praktiske og videnskabelige indsats er udviklet i samarbejde med Institut for Bioscience - Kalø, 
Aarhus Universitet (DCE). Projektet gennemføres i et samarbejde mellem DCE og Danmarks 
Jægerforbund.  
 
DCE har udviklet og beskrevet begrebet økologisk rum. Det økologiske rum betegner summen af de 
naturmæssigt værdifulde områder/variation i landbrugslandet, områder der i forhold til næringsstoffer, 
hydrologi, graden af kontinuitet og lys adskiller fra de omgivende dyrkede marker. DCE antager, at det er 
i disse økologiske rum, at grundlaget for biodiversiteten i det åbne land kan findes og forbedres. 
 
Det er også et fokus for projektet, at frivillige fra lavene kan være med til at indsamle information til gavn 
for projektet, hvis det har deres interesse. Den lokale viden er meget værdifuld. Aktiviteter på 
ejendommene, der er med i et lav sker som altid efter aftale med det enkelte markvildtsslav og deres 
lokale markvildtsrådgiver.  

 
Resultaterne formidles løbende her i nyhedsbrevet, på jægerforbundets hjemmeside og i andre relevante 
medier, så der er en god chance for at følge med i udviklingen.  

 

8 naturråd til landbruget 

Danmarks Jægerforbund har været med i arbejdet omkring udvikling af 

´De 8 Naturråd’ til landbruget, der blev lanceret på folkemødet på 
Bornholm i juni.  

Marie-Louise Simonsen, planteavlskonsulent i Økologisk Landsforening 
og hovedforfatter til 'De 8 Naturråd' siger om arbejdet: ”Med 
udgivelsen ønsker vi at inspirere og vise, hvad man som landmand kan 
gøre for at få mere natur ind i hverdagsdriften uden, at det sker på 
bekostning af vigtig landbrugsjord. Man kan ofte med en lille indsats 
forbedre levevilkår for dyr og planter i agerlandet, og kataloget gør det 
let for den enkelte landmand at gå til”. 

Du finder udgivelsen i elektronisk form her: 
http://issuu.com/okologidk/docs/de-8-naturraad-2014 

Der linkes også til udgivelsen fra www.markvildt.dk.  

Vi håber, at deltagerne i markvildtslavene tager rådene til sig og har 
dem med i baghovedet, når de ønsker at gøre en indsats i marken.  
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Markvandring i Nr. Vium trak folk til 
Af markvildtsrådgiver Morten Thorøe 

 
Jægerforbundet og markvildtslavet i Nr. Vium havde torsdag den 28. juni inviteret interesserede naboer 
og de andre markvildtslav i området til en markvandring. Der deltog ca. 50 personer på markvandringen 
og de fik en præsentation af de forskellige tiltag, som man har udført i Nr. Vium efter det lokale 
markvildtslav er blevet oprettet. Blandt andet blev der fremvist eksempler på, hvordan man etablerer 
insektvolde og forskellige vildtstriber, der hjælper agerhønsene med føde og dækning. 
 
Allerede nu kan man se effekten af markvildtslavets arbejde. Der er set flere par høns i løbet af foråret og 
der er også meget der tyder på, at der er flere par, der har overlevet foråret og forsommeren. 
Forhåbentlig ser vi snart de første flokke med kyllinger. Det skulle gerne være alt besværet værd! 
 
Markvandringen blev afsluttet i hyggelige omgivelser ved Vorgod Å, hvor der blevet grillet og aftenens 
oplevelser diskuteret. 

 

 
 
Sommerferie – intet nyhedsbrev i 
august 
Pga. afvikling af sommerferie vil der ikke blive udsendt et nyhedsbrev om markvildt i august måned. Vi 
vender stærkt tilbage efter ferien med mere information.  
 
God sommer! 
 
 


