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Møde i den Nationale Markvildtgruppe 
Der afholdes møde i den Nationale Gruppe for markvildt på Kalø tirsdag den 11. november 2014.  
 
Gruppen består af repræsentanter fra Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Ornitologisk forening, 
Dyrenes Beskyttelse, Friluftsrådet, Landbrug & Fødevare, Naturstyrelsen og selvfølgelig Danmarks 
Jægerforbund. På mødet skal gruppen præsenteres for de mange resultater, der er indsamlet, og de 
erfaringer vi har gjort os i projektet i 2014.  
 

Finansiering til biodiversitet og økologisk 

rum i markvildtslavene er fundet 
 
Det er med stor glæde, at vi kan meddele, at vi har modtaget tilsagn fra 15. Juni Fonden om kr. 
2.777.500 til projekt Økologiske rum og biodiversitet i det åbne land. Det betyder, at vi sammen med 
bevillingen på kr. 3.000.000 fra Aage V. Jensen Naturfond har den fulde finansiering på plads for 
projektet, og vi kan sætte det i gang i fuld skala! 
 
Som vi har fortalt i et tidligere nyhedsbrev, er projektet blevet til i et samarbejde mellem Institut for 
Bioscience - Kalø, Aarhus Universitet (DCE) og Danmarks Jægerforbund. De to parter leverer forskellige 
dele til det samlede projekt. 
 
Projektet vil give et stort løft til dokumentationen af markvildtsprojektets effekt, og skal medvirke til at 
besvare spørgsmålet om, hvorvidt arbejdet i lavene resulterer i mere biodiversitet i det åbne land.  
 
Formålet med projektet Økologiske rum og biodiversitet i det åbne land er at:  

1. Udvikle og afprøve enkle metoder til kortlægning af det økologiske rum i landbrugslandskabet 
som målestok for landskabets biodiversitetspotentiale.  

2. Teste om metoderne til kortlægning er retvisende for variationen i det økologiske rum.  
3. Teste om variationen i det økologiske rum medfører en tilsvarende variation i den realiserede 

biodiversitet.  
4. Dokumentere effekten på biodiversiteten af oprettelsen af et landsdækkende netværk af 

markvildtslav.  
 
Projektet er således koblet op på markvildtsprojektet. Dermed er gennemførelsen af projekt ”Økologiske 
rum og bodiversitet i det åbne land” medvirkende til at kunne besvare, hvilken effekt de naturplejetiltag, 
der gennemføres i markvildtslavene, har. 
 
Hvis du har spørgsmål til projektet, så tag endelig kontakt til din lokale markvildtsrådgiver.  
 

 
 

Har du en god ide til et indslag i nyhedsbrevet?  
Så skriv gerne til sro@jaegerne.dk. 
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