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Velkommen til et nyt år 

med markvildt  
Af Sabina Rohde, sro@jaegerne.dk  

 

Jul og nytår er veloverstået, og foran os står 2014.  

Det bliver et spændende og udfordrende år.  

 

I øjeblikket arbejder markvildtteamet blandt andet på at imødekomme de mange 

henvendelser, som informationsmøderne, der blev afholdt i efteråret, har kastet af sig. 

Der har været en fin respons på møderne, og der er flere nye lav i støbeskeen.  

 

 

Årsmøder i lavene 
I januar og februar forventes der afholdt 

årsmøder i mindst 20 markvildtslav.  

På årsmødet samles lavets deltagere, så 

markvildtrådgiveren kan gøre status, bl.a. ved 

at præsentere data fra de tællinger, der er 

udført i det forudgående år.  

 

På basis af tællingerne, og de 

terrænoplysninger, der er indsamlet i 

forbindelse med tællingerne, kan 

markvildtrådgiveren målrettet arbejde videre 

med marknaturplanen. Marknaturplanen er 

det operationelle værktøj for lavet, og er 

baseret på de ønsker, som lavets deltagere 

har. Deltagerne er dermed selv med til at 

sætte overliggeren for det fremadrettede 

arbejde.  

 

Marknaturplanen bliver færdiggjort i løbet af 

foråret hvorefter markvildtslavet kan bruge 

planen som et redskab, når de skal udføre de 

aftalte tiltag og aktiviteter på arealerne. 

 

Når de første planer er færdige, vil 

det være muligt at se eksempler på 

www.markvildt.dk.  

 
 
Ny film 
Der er udarbejdet en ny film, der fortæller hvad det vil sige at være en del af et 

markvildtslav. Filmen på ca. 12 min. kan ses på www.markvildt.dk, hvor den ligger 

på forsiden. Filmen er tænkt som en inspiration til potentielle markvildtslav.  
 
NYT om markvildt er Danmarks Jægerforbunds nyhedsbrev omhandlende markvildtsindsatsen. Nyhedsbrevet udsendes til Den 
Nationale Markvildtgruppe, medlemmer af Koordineringsgruppen, Hovedbestyrelsen, Markvildtudvalget, Kredsformænd, 
Hundekoordinatorer, Vildtplejerådgiverne og JKFére. 

Haretællingens observationer noteres på kort over 
interesseområdet og bruges på årsmødet som grundlag 
for det videre arbejde. FOTO: Max Steiner. 
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