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Informationsmøder om 

markvildtslav forude 
Af Sabina Rohde, sro@jaegerne.dk  

 

Lige rundt om hjørnet venter en ny runde af informationsmøder om markvildtslav. 

Møderne afholdes i tidsrummet fra den 29. oktober til den 14. november. Møderne er 

forsøgt placeret geografisk, så der dækkes nye områder i forhold til den runde af 

informationsmøder, der blev afholdt i foråret.  

 

Møderne er planlagt i samarbejde med lokale landbrugscentre/landboforeninger, med 

det formål at fange flere landmænds interesse. Projektledelsen har oplevet en god 

opbakning fra landbruget, i forbindelse med planlægningen af møderne, og vi håber, 

at mange landmænd møder op. Ud over landboforeningerne, deltager også Dansk 

Biavlerforening, FJD og Friluftsrådet på møderne. 

 

Målet med møderne er at inspirere landmænd, jægere og andre naturinteresserede til 

at gøre noget godt for markvildtet, og evt. starte et markvildtslav i deres lokalområde.  

 

På møderne vil der blandt andet være indlæg fra den markvildtrådgiver, der er 

tilknyttet det pågældende geografiske område. 

 

Oversigten over hvor og hvornår møderne afholdes kan findes på jægerforbundets 

hjemmeside under kalender funktionen – eller ved at følge dette link: 

 
http://www.jaegerforbundet.dk/media/informationsmøder_om_markvildtsprojektet.pdf 

 

Vi opfordrer alle til at deltage – og tag gerne en nabo med!  

 

Læs folderen om markvildtslav. 

 

 

 

Der tælles på livet løs 
Af Sabina Rohde, sro@jaegerne.dk 

 

September har stået i tællingernes tegn. Markvildtrådgiverne har haft travlt med at 

koordinere tællingerne, som er gennemført af et stort antal frivillige, og arbejdet har 

allerede nu givet vigtige erfaringer. I felten er der blevet instrueret i hvordan agerhøns 

og hare skal tælles. Det forventes, at der i denne efterårssæson tælles hare og 

agerhøns i ca. 20 markvildtslav. 

 

Tællingerne er foretaget efter en ny metode, som Danmarks Jægerforbund har 

udviklet og som nu bliver afprøvet af de mange frivillige i lavene. Metoden tager 

udgangspunkt i, at der tælles ud fra en linje, der ligges ud over terrænet, som dækker 

forskellige afgrøder og arealtyper.  

 

De kommende års tællinger af hare og agerhøns skal bidrage til et dækkende billede 

af, hvordan bestandstørrelsen udvikler sig i områderne. Metoden med at tælle vildt ud 

fra faste linjer er kendt fra andre lande, f.eks. Norge, hvor man bruger metoden i 

forbindelse med rypetælling. 
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Optællingerne af harer og agerhøns er et vigtigt grundlag for markvildtslavenes videre 

forvaltningsindsats, idet resultaterne blandt andet bruges til at fastsætte hvor og 

hvilke aktiviteter, der kan gennemføres fremadrettet.  

 

Lavene skal tælle agerhøns og hare igen til foråret.  

 

 

Ministeren kom forbi 
Af Sabina Rohde, sro@jaegerne.dk 

 

Markerne omkring Sorø dannede mandag den 30. september rammen for 

miljøminister Ida Auken´s (S) besøg hos Fjenneslevmagle Markvildtslav. Dagen bød 

blandt andet på en flot tælling af agerhøns med et par dygtige stående hunde. På 

tællingen fandt man ca. 30 agerhøns.  

 

Besøget var blandt andet arrangeret for, at ministeren kunne se, hvilke resultater det 

første år med markvildtprojektet har kastet af sig.  

 

Ole Noe, projektleder for markvildtsprojektet uddybede overfor ministeren hvordan en 

monitering, der tager udgangspunkt i den teknik hun netop havde været vidne til, 

med en samtidig fokus på landskabets kvalitet kan føre til konkrete resultater for 

bestanden af hare og agerhøns. 

 

Besøget fandt sted hos Landmand Søren Ilsø, der lagde arealer til gåturen. Netop 

landbrugets rolle er i fokus – også hos miljøministeren: 

 
”Det har værdi for danskerne, at vi har en varieret natur. Landmændene vil gerne være med, hvis 
bare deres økonomi kan hænge sammen. Vi kan se her, at landbrug og natur godt kan spille 
sammen. Traditionelt har man jo set på de to som værende i strid med hinanden”, sagde Ida 
Auken. 
 
På baggrund af det første år, skal der nu søges midler hos Naturstyrelsen til 

gennemførsel af fase 2, der efter planen skal løbe over de næste tre år. 

 
 
 
 
NYT om markvildt er Danmarks Jægerforbunds nyhedsbrev omhandlende markvildtsindsatsen. 
Nyhedsbrevet udsendes til Den Nationale Markvildtgruppe, medlemmer af Koordineringsgruppen, 
Hovedbestyrelsen, Markvildtudvalget, Kredsformænd, Hundekoordinatorer, Vildtplejerådgiverne og JKFére. 
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