
 

 

Beretning fra Vildtplejerådgiver Jens Stevn. 

Mit aktivitetsniveau i 2018 som Vildtplejerådgiver har grundet stort arbejdspres været 
relativt lavt. 

Jeg har primært haft små grupper af jægere på besøg på eget lille ”jagtvæsen” på ca. 
300 ha, som jo er en del af Hellum Himmerland Markvildtlav. 

Vi har i 18´ lavet et kraftigt udtyndings- og beskæringsprojekt på et gammelt 
planteskoleareal på ca. 35 ha. Formålet er at bibeholde hegn på dette nu 
landbrugsareal. Alle læhegn er topkappet i 2,5 m højde og ammetræs rækker af Rødel 
er helt fjernet, men sådan at Rødel-stød har skudt livligt i 18`. Disse tiltag gavner hare, 
fasan, (agerhøne) og råvildt. Jeg håber projektet kan være udstillingsvindue v. besøg.  

I vores lille jagtvæsen har vi udsætning af ca. 250 fasaner i engelsk voliere og herfor har 
vi fældefangst af ræv mv. I 2018 har vi oprenset skov sø/mose også med henblik for 
vildtpleje. 

Den 21.september har jeg deltaget i råvildt symposium på Kalø for at følge den 
spændende ”debat” som pågår i jægerkredse om ”råvildtsygen”. 

I efterår har jeg deltaget i opstart møde til Midthimmerland dåvildtlav v. Klavs Rønn i 
Volsted forsamlingshus. Lavet har vundet tilstrækkelig tilslutning og vil blive etableret 
2019 ved udsætning af ca. 10 dåer og 2 dåhjorte. 

 Jens Stevn, js@jensstevn.dk tlf. 40875401. 

Beretning fra Vildtplejerådgiver Kurt Thomsen. 

Det har været et godt og lærerigt år.  

Den 3/3 deltog jeg i årsmødet.  

Den 17/3 deltog jeg på kalø til møde for kontaktpersoner af markvildtlaug om regulering 
af mårhund. en dejlig dag med mange informationer både i marken og i jagtens hus.  
Den 24-25-26/5 deltog jeg i naturmødet. Det var  3 gode dage med masser af aktiviteter.  
Den 31/5 afholdtes i samarbejde med Jammerbugt Jægerråd markvandring ved mig selv. 
Der var 20 deltagere, hvor vi gik en tur i marken og så hvordan jeg har lavet tiltag for 
vildtet. Der var en stor spørgelyst på turen og da vi kom hjem var der pølser og øl/vand 
hvor snakken gik om, hvad der bør gøres med regulering af skadevolden vildt. 
Den 11/9 deltog jeg i koordinatormøde i Flejsborg.  
 



 

Tak til alle som støtter arrangementerne. Tøv ikke med at kontakte 
mig hvis der er behov for arrangementer i foreningerne.  
 

Kurt Thomsen 


