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Årsmøder 
Af Sabina Rohde, sro@jaegerne.dk  

 

Markvildtsrådgiverne tilbringer i øjeblikket en del aftener sammen med deres markvildtslav. De 
er i fuld gang med at afholde årsmøder. På årsmøderne gennemgår lavene og 
markvildtsrådgiverne de data, der er kommet ind i løbet af det sidste år, ser nærmere på de 
aktiviteter lavene har gennemført, og planlægger det kommende års aktiviteter. Hvilke 
aktiviteter skal udføres i 2015 for at markvildtslavet når sit mål?  
 
De aktiviteter, der gennemføres i 2015 skal være med til at dokumentere, at de aktiviteter 
markvildtslavene udfører på frivillig basis medfører mere og bedre natur i agerlandet. I 
delprojektet økologisk rum og biodiversitet arbejdes der i det kommende år med at 
dokumentere de effekter, der følger de tiltag lavene gennemfører.  
 
Her et par stemningsbilleder fra årsmødet i Filskov Markvildtslav, hvor markvildtsrådgiver 
Thomas Iversen var forbi en januar aften. Foto Mikael Lind.  
 

 

 

Tællearbejdet i lavene – hvorfor er det vigtigt? 
Af Sabina Rohde, sro@jaegerne.dk  

 
Et af de vigtigste elementer i Markvildtsprojektet er den halvårlige monitering af de lokale hare- 
 og agerhønebestande. Til det bruger vi de udlagte takseringslinjer. Arbejdet med tællingerne er 
uundværligt og udføres af lokale kræfter i markvildtlavene. I vores database Vildtobs.dk ligger 
der nu tælledata fra hundredevis af observationer af agerhøns, harer og en række andre 
relevante vildtarter. 
 
Bearbejdningen af de mange data går i gang her i februar måned. Vores jagtkonsulent Bent 
Rasmussen har til opgave at få de mange data sat i system, og han glæder sig til at komme i gang 
med arbejdet. Om tællearbejdet siger Bent Ove: ”Der er blevet talt meget om markvildt de sidste 
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par år, og de lokale tællere har ydet en stor praktisk indsats med at udføre tællearbejdet i felten. 
Nu skal vi endelig se de første resultater på, hvordan virkeligheden ser ud ude i det danske 
agerland”.  
 
De første foreløbige resultater forventes at kunne formidles ud til lavenes medlemmer i løbet af 
marts. Vi håber, at de første resultater kan være med til at tilføre yderligere gejst og motivation 
til ildsjælene derude, så tællearbejdet fortsættes og gennemføres med største omhyggelighed. 
 
Det er i sidste ende den koordinerede markvildttælling, der sammen med registreringerne af 
udviklingen i plejetiltagene, der skal vise resultatet af vores fælles indsats for markvildtet! 
 

Proces om landbrugsstøtteordninger  
Af Niels Søndergaard, nis@jaegerne.dk    

  
Det er velkendt, at markvildtet i mange år har haft trange vilkår. Landbrugets dyrkning af jorden 
er på mange punkter præget af vanetænkning og bureaukratiske barrierer, der forhindrer at der 
sker natur- og vildtpleje på landbrugsarealer i omdrift. Denne problemstilling ønsker Danmarks 
Jægerforbund at ændre, så landmændene motiveres til at gennemføre natur- og vildtpleje til 
gavn for ikke blot markvildt, men naturen som helhed i det åbne land. Klarhed og forenkling er 
vejen frem. Ikke unødig bureaukrati og ufleksible regler, der er bøvlede rent administrativt og 
giver anledning til frygt for overtrædelse af bestemmelserne hos landmændene.  
 
For at sikre bedre vilkår for naturen og vildtet har Danmarks Jægerforbund jævnlige dialoger 
med NaturErhvervstyrelsen, hvor vi påpeger problemstillinger i forhold til landbrugets 
rammevilkår. Status er, at vi ikke rigtig kommer videre i embedsværket. Vi planlægger derfor i 
øjeblikket en politisk proces og deraf følgende øget politisk pres på området, så vi for alvor kan 
komme videre, til gavn for naturen og ikke mindst levestederne for vildtet.  
 

Februar – tid til regulering 
Af Thomas Iversen, tiv@jaegerne.dk  

 
Jagtsæsonen er slut, men der er stadig noget at komme efter på reviret. Februar giver nemlig 
mulighed for regulering af ræv, krage og husskade, der betegnes som de væsentligste 
prædatorer for markvildtet. Men hvordan er det nu lige reglerne er? Nedenfor er oplistet de 
vigtigste bestemmelser, som du skal huske når du tager afsted: 
 

 Ved regulering skal man overholde de normale regler i jagtloven, med mindre der står 
andet beskrevet i vildtskadebekendtgørelsen. 

 Regulering må kun foretages af personer, der er fyldt 18 år. 

 Det er ejeren/brugeren af ejendommen, der bestemmer om der skal reguleres vildt. 
 
Ræv 

 I egne, hvor ræv volder skade på den øvrige fauna, må denne reguleres i perioden 1. – 
29. februar. 

 Regulering af ræv med riflet våben kan ske fra lovligt opstillede skydestiger og 
skydetårne.  

 Regulering af ræv kan ske i perioden 1½ time før solopgang til 1½ time efter solnedgang, 
også fra de nævnte skydetårne og skydestiger.  

 
Krager og skader 
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 I egne, hvor husskade og krage forvolder skader på markafgrøder eller den øvrige fauna, 
kan Naturstyrelsen give tilladelse til, at disse arter reguleres med skydevåben og fælder i 
perioden 1. februar – 15. april.  

 Som en del af tilladelsen, kan Naturstyrelsen give lov til at reguleringen kan ske ved brug 
af kunstigt skjul og kunstige lokkefugle.  
 

 Reguleringstilladelsen søges hos Naturstyrelsen på www.naturstyrelsen.dk  Jagt  
Skadevoldende vildt  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Pleje af hegn 
Af Niels Søndergaard , nis@jaegerne.dk  

 
Den rette pleje af levende hegn er vigtig for vildtet og naturen. Hegnet bør have et varieret 
udbud af blomstrende træer og buske. Arter, som er karakteristiske for egnen, skal bevares. Til 
gengæld skal fAremmede arter fjernes, når det er hensigtsmæssigt. 
 
Hvor tit skal du pleje? 
Det er typisk nødvendigt at pleje et hegn hvert 4.-8. år. Strukturen skal bevares med en fodpose 
af buske, en ”mellemetage” af større buske, som tåler skygge, og en ”overetage” af træer midt i 
hegnet. Tilsammen udgør de skelettet, medmindre der er tale om et rent buskhegn eller 
stævningshegn.  
 
Andre gevinster ved at pleje rigtigt 
Der er mange positive effekter ved naturligt henfald i et hegn.  Døde træer, dødt ved og bunker 
med kvas giver et godt livsgrundlag for flere organismer. Dødt ved i bunden af hegnet skaber et 
godt miljø for insekter, bakterier og svampe. Døde træer, der ikke fældes, bliver yngleplads for 
spætter, mejser, flagermus og insekter m.m. Og kvasbunker giver småfuglene gode 
ynglemuligheder, skaber dækning for vildtet og øger antallet af insekter, især bier.     
 
 
 
NYT om markvildt er Danmarks Jægerforbunds nyhedsbrev omhandlende markvildtsindsatsen. Nyhedsbrevet udsendes til den 
Nationale Markvildtgruppe, medlemmer af Koordineringsgruppen, Hovedbestyrelsen, Markvildtudvalget, Kredsformænd, 
Hundekoordinatorer, Vildtplejerådgiverne, Jægernes fællesrådsrepræsentanter, samt de der har tilmeldt sig nyhedsbrevet på 
www.markvildt.dk.  
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