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Sidste chance for at få sikret 

sommerens vildtpleje 
 
Foråret er kommet til Danmark, og det er nu det skal være, hvis du vil have dine vildtagre og kyllingemix 
sået så de er klar til den forestående sæson.  
 
Hvis du er i tvivl om hvordan praktikken gribes an, så find gode råd og vejledning i disse to udgivelser: 
 
file:///C:/Users/sro/Downloads/dyrkningsvejledning-natur-vildtvenlige-tiltag_pl_13_1554%20(1).pdf 
 
http://www.jaegerforbundet.dk/media/folder_om_enkelt_terraenpleje.pdf 
 
Finder du ikke svaret her, kan du kontakte din lokale markvildtsrådgiver eller den lokale frivillige 
vildtplejerådgiver. Deres konktaktoplysninger findes på www.jaegerforbundet.dk   
 
 

De første høslæt står for døren 
Det nærmer sig tiden hvor det første høslæt skal tages. Det kan give nogle grimme oplevelser, hvor 
vildtet bliver fanget i maskinerne. Vi opfordrer derfor alle, der skal ud at tage slæt til at tage følgende råd 
med i jeres overvejelser inden de starter grønthøsteren: 

 

Gode råd ved høst eller slæt: 

 Dagen inden høst eller slæt kan det anbefales at opsætte skræmmemidler. 

 Inden høst eller slæt bør marken drives af med hunde. 

 Høst eller slæt bør aldrig ske, når det er mørkt. 

 Vildtet skal have flugtveje fra marken.  

 Find skræmmemidler til montering på markredskaberne. 

Fakta om vildtvenlig høst og slæt: 

 Slæt er en af de vigtigste årsager til, at de jordrugende fugles reder ødelægges. 

 Det er ofte i de yderste 30-50 meter af marken, at jordrugende fugle placerer deres rede. 

 Der er ved at blive udviklet teknologier, som via varmfølsomme kameraer kan opdage vildtet på 

marken. Foreløbige tests har vist en succesrate på 86 %.  

På Jægerforbundets hjemmeside finder du information om, hvordan du kan arbejde med vildtvenlig høst: 
http://www.jaegerforbundet.dk/page1400.aspx.   
 
 

Forårets tællinger er i hus 
De sidste tællinger af agerhøns og hare er i hus. I øjeblikket arbejder markvildtsrådgiverne på højtryk 
med at få indarbejdet resultaterne i marknaturplanerne.  
 
Tællingerne har været kendetegnede ved god stemning og en motiveret tilgang til arbejdet. Vi er rigtig 
positive over at opleve hvor mange frivillige arbejdstimer, der er lagt fra lavdeltagernes side i forbindelse 
med optællingsarbejdet.  
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