
Årsberetning 2020 
Natur- og vildtplejeudvalget, Kreds 7, Danmarks Jægerforbund. 
 
Som tidligere orienteret på kredsens hjemmeside, har kredsbestyrelsen oprettet et natur- og 
vildtplejeudvalg. 
Ideen med udvalget har især to mål:  

1. At skabe bedre og flere jagtmuligheder for kredsens jægere ved at skabe mere natur 
særligt i det åbne land.  

2.  At støtte personer og grupper, som godt kunne tænke sig f.eks. at starte 
naturplejeprojekter, men som savner støtte i den første svære fase. 

 
Da Kreds 7 er kendetegnet ved en del godser, større gårde og statsskove, er mulighederne for at 
skabe flere jagtmuligheder hovedsaglig begrænset til det åbne land.  
Derfor har udvalget i sit første år især fokuseret på at skabe mulighederne for at oprette såkaldte 
markvildtlav. 
 
Vi har øget mulighederne for markvildtlav ved at indgå alliancer med landbruget. Vi har indgået 
alliancer med Nordsjællands Landboforening og Landboforeningen Gefion, som dækker Vest-, og 
Sydsjælland.  
Det har resulteret i et nyt markvildtlav i hhv. Hillerød-Lynge og et lav omkring Smakkerup Gods ved 
Kalundborg. Det var i begge tilfælde de lokale landboforeningsformænd, som satte deres 
ejendomme ind som de første i lavene.  
 
Mulighederne for at gå i dialog med landbruget er således på plads. Hvis vi skal have flere 
markvildtlav i Kreds 7, så har vi brug for at flere ildsjæle melder sig i denne indsats. 
 
Vi ved, at det kan være en overvældende opgave at starte et lav. Man skal have kontakt med 
landbruget, myndigheder, enkeltpersoner og mange andre. 
Derfor forsøger vi fra kredsens side at bistå med råd og vejledning i den konkrete projektstart. 
Ideen er, at den enkelte ildsjæl ikke skal stå alene med at starte opgaven. Der er givetvis personer, 
som gerne vil yde en indsats, men som måske er i tvivl om hvordan man kommer i gang med selve 
projektledelsen. 
 
Jægerforbundets markvildtkonsulent på Sjælland, Lene Midtgaard, er klar med den biologiske og 
vildtplejefaglige rådgivning. Vi ønsker dog, at Lene ikke skal begraves i de rent praktiske 
udfordringer med at organisere et lav. Det er netop den praktiske start, vi vil forsøge at hjælpe 
med fra kredsens side.  
 
Derfor opfordrer vi alle som kunne tænke sig at deltage i et markvildtlav til at tage kontakt til 
Natur- og vildtplejeudvalget (Lars Ehrensvärd Jensen, mobil 26535778, email: 
projektleder@marknaturindsats-nordsjaelland.dk ). 
 
Som jæger er vi alle ansvarlige for jagtens fremtid. Man kan ikke forvente, at andre gør tingene for 
én. Derfor: lad os nu får skabt nogle flere markvildtlav i Kreds 7! 


