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Fem grundregler når du deltager
i et markvildtlav
1. Frivillighed
Deltagelse i markvildtlavene sker på frivillig
basis. Lodsejere og øvrige deltagere er med,
fordi de selv ønsker det.
For at være en del af et markvildtlav skal lavets
deltagere være indstillet på at efterleve de
grundregler, Danmarks Jægerforbund har
opstillet for projektet her. Projektet modtager
midler fra Naturstyrelsen og en række fonde.
2. Fokus på natur og levesteder – vi
sætter ikke agerhøns ud
I projektet arbejdes der målrettet på at sikre og
forbedre naturindholdet og levestederne i
markvildtlavene.
Kun ved forbedring af levestederne, vil vi se
fremgang i bestandende af agerhøns og harer på
længere sigt. Derfor er det en præmis for
deltagelse i markvildtsprojektet, at der ikke sker
udsætning af agerhøns på de arealer, der indgår.
3. Vildtet skal tælles
I et markvildtlav skal der tælles hare og
agerhøns to perioder om året. Optællingerne af
vildtet giver lavet information om bestanden i
området. Lavdeltagerne foretager selv
optællingsarbejdet.

professionel markvildtrådgiver, der er ansat i
Danmarks Jægerforbund. Markvildtrådgiveren
udarbejder marknaturplaner og yder løbende
rådgivning vedr. de elementer, der indgår i
lavets arbejde.
Igennem markvildtrådgiveren leveres det faglige
grundlag for lavenes arbejde, ligesom
markvildtrådgiveren kan fungere som inspirator.
Markvildtrådgiveren har tæt kontakt til lavets
kontaktperson, der hjælper med at formidle
informationer videre ud til lavets deltagere.
Lavets deltagere varetager selv det praktiske
arbejde. Desværre har projektet ikke mulighed
for at betale for forplejning i forbindelse med
lavenes møder mv.
5. Samarbejde og synergi
Markvildtprojektets fundament er samarbejdet
på tværs af skel. Et markvildtlav skal derfor
bestå af flere lodsejere.
Der er også mulighed for at inddrage andre, som
jægere, biavlere og andre naturinteressere. Det
er helt op til det enkelte lav, hvordan det evt.
skal ske og i hvilket omfang.

Den viden, der indsamles er meget vigtig for
lavets virke og er samtidig giver det os ny viden
om bestandsstørrelserne i forskellige dele af
landet. Vejledninger til tællearbejdet findes på
www.markvildt.dk.
4. Professionel gratis rådgivning
Arbejdet i markvildtlavet understøttes af en

Du finder information om projektet, tilmelder dig nyhedsbrevet og finder kontaktoplysninger mv. på vores hjemmeside
www.markvildt.dk
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