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Lidt om økonomien bag 

projektet 
Af Sabina Rohde, sro@jaegerne.dk  
 
Markvildtsprojektet har modtaget bevillinger i form af 9 og 3,5 millioner kr. fra henholdsvis Naturstyrelsen 
og 15. Juni Fonden til de næste tre års arbejde. Af de 9 millioner fra Naturstyrelsen er de 4 millioner 
bevilliget til indsatsen i 2014 og de resterende 5 millioner er budgetteret i et tilsagt fordelt på 2015 og 
2016. Oveni det beløb afsætter Jægerforbundet som hidtil lovet et årsværk til projektet i hvert af årene. I 
praksis betyder det, at den nuværende bemanding i projektet er sikret de næste tre år.  
I 2013 skabte vi rammen og opbakningen. Med de midler vi har hentet hjem, er der nu også skabt en 
økonomisk ramme. Det arbejde, der udføres de næste tre år, skal være med til, at projektet kan overgå til 
drift efter 2017.  
 
De tildelte midler fra Naturstyrelsen og 15. Juni Fonden luner, men der er stadig et stykke op til at 
projektet kan køre i fuld skala. Så ind til der er fundet yderligere finansiering til projektet, er det ikke 
realistisk at tro at vi når op på det høje mål i form af 100 markvildtslav. I øjeblikket arbejder 
projektledelsen på, at finde flere, der kunne være interesserede i at støtte projektet, så vi når målet om 
de 100 markvildtslav på landsplan.  
 
Se mere om økonomien i pressemeddelelsen omkring tildeling af midler her: 
http://www.jaegerforbundet.dk/page651.aspx?recordid651=3053&urlkey=6
d7cc3a9f5f3574d8a84ee2a4cb7b2e3 
 
 

Takseringsmetoden virker 
 
Markerne omkring Øster Hjerm og Vildtbjerg udgjorde for et par uger siden rammen for et par vigtige 
optællinger af agerhøns. Igennem en længere årrække har hundefolk i områderne fladetalt arealerne for 
agerhøns, og har derfor et meget dækkende datasæt over agerhønsene i områderne.  
 
I markvildtsprojektet har vi udarbejdet en metode til tælling af agerhøns, hvor man går med stående 
hunde på en takseringslinje igennem landskabet. Det vil sige, at man kun tæller en udpeget del af lavets 
område, og ud fra det kan vi regne os frem til bestandens størrelse. Metoden er kendt fra andre 
vildttællinger, hvor man har gode erfaringer med takseringslinjerne. Metoden er udviklet af hensyn til tid, 
da fladetællinger er et meget stort stykke arbejde at skulle udføre i de mange markvildtslav på landsplan. 
Linjetakseringen kræver færre ressourcer og færre timer i marken for hundene.  
 
På de to dage kunne hundefører fra områderne og jagtkonsulent Bent Rasmussen udføre et eksperiment, 
hvor data fra fladetællingen kunne krydses med linjetakseringen for at se, om resultatet blev det samme. 
Og heldigvis var resultatet positivt. 
 
Se hele den gode historie om dagen på markerne her: 
http://www.jaegerforbundet.dk/page651.aspx?recordid651=3061 
 
 

TV-indslag fra de Bornholmske lav 
 
Bornholmerne er for alvor kommet i gang med arbejdet. På Bornholm findes der nu hele tre markvildtslav. 
I øjeblikket er de tre lav i fuld gang med tællingerne, og de lokale medier har allerede vist projektet 
masser af opmærksomhed. Således var TV2Bornholm med forleden, da der blev talt agerhøns og harer. 
Du kan se indslaget ved at klikke på nedenstående link (starter cirka 24 minutter inde i udsendelsen). 
 
http://www.tv2bornholm.dk/net-tv?area=programmer&program=ekko&filter=ekko&videoID=188036  
 
 
NYT om markvildt er Danmarks Jægerforbunds nyhedsbrev omhandlende markvildtsindsatsen. 
Nyhedsbrevet udsendes til Den Nationale Markvildtgruppe, medlemmer af Koordineringsgruppen, 
Hovedbestyrelsen, Markvildtudvalget, Kredsformænd, Hundekoordinatorer, Vildtplejerådgiverne, JKFére 
samt de der tilmelder sig nyhedsbrevet på www.markvildt.dk.  
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