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HVAD ER EN VILDTPLEJERÅDGIVER 

En vildtplejerådgiver er en del af Danmarks Jægerforbunds korps af 
frivillige. Vildtplejerådgiverne har alle gennemført et uddannelsesfor-

løb, der har givet den enkelte basal viden om: 

► Vildtets krav til levesteder.  

► Vildtforvaltning med særlig fokus på natur- og terrænpleje i skov- 

og landbrug. 

► Udsætning af vildt, fodring, afskydning og regulering.  

► Driftsteknisk kendskab omkring planteavl og skovbrug.  

► EU grundbetalingsordning mht. generelle støttebetingelser, kryds-

overensstemmelse, støtteberettigede arealer, udtagning og GLM. 

► Praktisk vildtforvaltning.  

► Land- og skovbrugets produktionsvilkår og præmisser. 

 

MARKVANDRINGER 

Er I en lokalforening, en lodsejergruppe eller en samling af mennesker, 
der ønsker at lære noget om vildtet og naturen i jeres lokalområde, så 
kommer vildtplejerådgiverne gerne ud og tager Jer med på en mark-
vandring. Markvandringerne er ofte lidt uformelle og særligt lærerige, 
da man kan se konkrete tiltag fra virkelighedens verden på turene. 

 

VILDTPLEJERÅDGIVERNE 
KAN HJÆLP MED 

► Foredrag inden for emnerne: 

►Vildtpleje for markvildt 
►Vildtpleje for hjortevildt 
►Vildtpleje for trækvildt 

► Markvandringer. 

►Identificere potentielle mark-

vildtlav, samt samar-
bejdsmuligheder knyttet til natur- 
og vildtpleje i  kredsen; potentielle 
markvildtlav videregives til 
markvildtrådgiverne. 
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OPSTART AF MARKVILDTLAVpstart af markvildtslav 

Danmarks Jægerforbund står i spidsen for et stort projekt omkring 
markvildt. Projektet tager udgangspunkt i de nationale forvaltningspla-
ner for hare og agerhøne. Som en del af indsatsen arbejder Danmarks 
Jægerforbund med at etablere lokale markvildtlav, der kan fungere 
som centrum for den lokale organisering og drift af de tiltag, der er 
med til at skabe bedre vilkår for agerlandets vildt. 

 
Projektet fokuserer på at skabe samarbejde på tværs af ejendomsskel. 
 
Et markvildtlav er en sammenslutning af lodsejere, der mobiliserer og 
organiserer indsatsen i/for et forvaltningsområde på ca. 1000-1500 ha. 
Lavene understøttes af professionel rådgivning fra Danmarks Jæger-
forbund markvildtrådgivere. 
Se mere om markvildtprojektet på www.markvildt.dk 
 
 

FOREDRAG 

Står I og mangler en spændende foredragsholder, der kan fortælle om 
naturen, vildtet, jagten eller noget midt imellem? Så kan den lokale 
vildtplejerådgiver hjælpe jer, og rådgiveren kommer gerne ud og hol-
der et oplæg. 

 
Vildtplejerådgiverne har en bred viden om natur, vildt og jagt. Det er 
muligt at fokusere på forskellige elementer indenfor emnerne. Hvis I 
har noget særligt, I gerne vil have fokus på, så tag en snak med vildt-
plejerådgiveren om det. 



Danmarks Jægerforbund 
Molsvej 34 
8410 Rønde 
Tlf. +45 88 88 75 00 
post@jaegerne.dk 

Publikationen er udgivet af Rådgivning og Uddannelse, Danmarks Jæger-
forbund. 
 
Ønsker du at gøre noget for naturen, vildtet og jagten, men ved 
Ikke, hvordan du skal komme i gang, kan du kontakte Danmarks Jæger-
forbunds vildt- plejerådgivere. Vi kan hjælpe dig med alt fra planlæg-
ning til iværksættelse. 
 
Kontaktoplysninger på Vildtplejerådgiverne findes på http://
www.jaegerforbundet.dk/vildt/natur-og-vildtpleje/de-frivillige-
vildtplejeraadgivere/ 
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