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Personalenyt 

Morten Thorøe, der siden foråret 2013 har fungeret som Danmarks 
Jægerforbunds markvildtsrådgiver i den sydlige halvdel af Jylland og på 
Fyn er blevet bevilget orlov fra sin stillig frem til udgangen af august 
2015.  
 
Thomas Iversen overtager Mortens funktion som markvildtrådgiver indtil 
Morten er tilbage igen. Thomas er uddannet Skov- og Landskabsingeniør 
fra 2012 og vildtforvalter fra 2013, og har siden vildtforvalteruddannelsen 
løst en række forskellige faglige opgaver som projektansat i Danmarks 
Jægerforbund på Kalø.  
 
Thomas er en udadvendt person med stort kendskab til vildtet, naturen 
og jagten. Vi er glade for, at en så kvalificeret person som Thomas kan 
tage over mens Morten er på orlov. 
 
Morten har informeret sine lav om den kommende tids ændringer. 
 
Vi håber, I tager godt imod Thomas derude.  

 

Harejagten 
 
Harejagterne står for døren, du har måske allerede fået sat kryds i kalenderen og glæder dig nu 
til årets første haretramp. Inden den dag kommer, kan du eventuelt gøre dig tanker omkring 
afskydningen af harerne på din jagt.  
 
Haren er en af de jagtbare arter, vi ikke har den store viden om, og derfor kan vi risikere at et 
for stort udtag kan have en betydning for bestandens udvikling fremadrettet.  
Naturstyrelsen har i forbindelse med forvaltningsplanen for haren udarbejdet denne tabel, hvor 
du kan se hvordan jagten bør udøves efter hvor mange harer, der findes på terrænet.  
 
I markvildtsprojektet bruger vi de natlige haretællinger som et værktøj til at vurdere den lokale 
bestand af harer.  
Det er for tidligt i projektet til at kunne sige noget om bestanden på landsplan, men de 
tællinger markvildtslavene har foretaget lokalt kan være en rettesnor, til at der ikke skydes for 
mange individer på jagterne.  
 
Det handler ikke om at lade være med at skyde harer - slet ikke – men om at overveje hvordan 
man som jæger vil gribe jagten an.  
 
Forhåbentlig vil en korrekt afskydning kombineret med de rigtige terrænplejetiltag betyde, at vi 

oplever en positiv udvikling af harebestandene over tid.  
 

 
Kilde: Figuren er fra forvaltningsplanen for hare der finder på: 
http://naturstyrelsen.dk/media/nst/66814/HARE_forvaltningsplan_2012_WEB.pdf 
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