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Opgaver som varetages af 
kontaktpersonen 
• Bindeled mellem markvildtrådgiveren 

og lavdeltagere.  
• Tager kontakt til potentielle 

deltagere/interesserede  
• Varetager kontakten internt i lavet 
• Planlægning af årligt årsmøde i 

markvildtlavet.  
• Følger med i aktiviteterne i lavet 

 
Eller af deltagere i lavet 

• Ansvarlig for tællinger af harer og 
agerhøns jf. tællevejledningerne.  

• Indberetning af tælleresultater på 
www.vildtobs.dk  

• Eventuelle øvrige arrangementer – fx 
markvandringer, ekskursioner o. lign. 

 
 
Kontaktpersonen kan være med til at 
arrangere markvandringer hvor 
markvildtrådgiveren gerne deltager. 
Markvildtrådgiver og kontaktperson har en 
tæt dialog om aktiviteter i lavet. 

Markvildtrådgiveren hjælper med:  
 
Markvildtrådgiveren yder rådgivning til 
alle deltagere om vildtpleje for markvildt 
pr. telefon, mail og ved lodsejerbesøg, 
når behovet opstår. 
• Markvildtrådgiveren giver instruktion i 

tællearbejde herunder vejledning om 
www.vildtobs.dk.  

• Markvildtrådgiveren kan være 
behjælpelig med at skabe kontakt til 
egnede hundeførere til brug ved 
tællingerne.  

• Markvildtrådgiveren kan udarbejde 
relevant kortmateriale. 

• Markvildtrådgiveren udarbejder en 
marknaturplan sammen med lavet. 

• Markvildtrådgiveren deltager på 
årsmøde – og holder oplæg. 

• Markvildtrådgiveren afholder 
informationsmøder om 
markvildtprojektet for interesserede 
lodsejere. 

• Markvildtrådgiveren følger op på 
aktiviteter 

 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 

Min rolle som kontaktperson 
 

http://www.vildtobs.dk/
http://www.vildtobs.dk/
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Markvildtlavet arbejder med: 
Lavet arbejder ud fra en fælles 
målsætning som fastsættes/nedfældes i 
marknaturplanen 
 
• Lavet skal fastsætte en fælles 

målsætning, som kan bakkes op af 
alle deltagere.  

• Alle lav skal have en kontaktperson  
og eventuelle øvrige ansvarspersoner 
(fx tælleansvarlig, frøindkøber mfl.)  

• Lodsejere der er med i lavet stiller 
deres jord til rådighed  

• Alle deltagere er enige om at følge  
markvildtprojektets præmisser og 
retningslinjer herunder de fem 
grundregler:  
- Frivillighed 
- Fokus på natur og levesteder – vi - 
sætter ikke agerhøns ud 
- Vildtet skal tælles 
- Professionel gratis rådgivning  
- Samarbejde og synergi 
se faktaarket ”Fem grundregler når du 
deltager i et markvildtlav”. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ikke to markvildtlav er helt ens 
I nogle markvildtlav har kontaktpersonen 
valgt ikke at uddelegere opgaver. I andre 
lav er der to personer, der håndterer 
kontaktpersonfunktionen. De fleste 
kontaktpersoner vælger at uddelegere 
opgaven med tællearbejdet, men det er 
helt op til lavet og kontaktpersonen 
hvordan strukturen skal være.  
Det er heller ikke alle lav som har samme 
målsætning. 
 
Her finder du information om 
projektet 
 
Indberetning af vildttællinger: 
www.vildtobs.dk 
 
Information om markvildtsprojektet: 
www.markvildt.dk –herunder faktaark - 
se Viden om markvildt  
 

http://www.jaegerforbundet.dk/media/1652/ny-faktaark_de-fem-bud-i-markvildtslavene.pdf
http://www.jaegerforbundet.dk/media/1652/ny-faktaark_de-fem-bud-i-markvildtslavene.pdf
http://www.vildtobs.dk/
http://markvildt.dk/Viden-om-markvildt.1671.aspx

