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Økologiske rum  

Som omtalt i det seneste nyhedsbrev har vi med støtte fra Aage. V. Jensens Naturfond kunne igangsætte 
arbejdet med at dokumentere den biologiske effekt af arbejdet i markvildtslavene. Det betyder, at vi i den 
forbindelse har kunnet tilknytte to nye medarbejdere til vores projekt, Jesper Illemann Kjær og Jens 
Pedersen.  
 
Jesper Illemann har været en del af det prædationsprojekt, der kører i Danmarks Jægerforbund med fokus 
på prædation af agerhøns. Jesper har således indgående kendskab til markvildtets levesteder. Jesper 
udfører den nærmere registrering af biotoperne i felten i samråd med markvildtsrådgiverne.  
 
Jens Pedersen kommer fra en stilling i Naturstyrelsen og skal varetage opgaven at organisere og holde 
styr på alle de data Jesper indsamler i felten. Det er vigtigt, at datamaterialet opsamles på en måde, så 
det senere kan lade sig gøre at udføre en videnskabelig analyse af de indsamlede oplysninger. Det er DCE, 
der varetager den senere analyse af resultaterne.  
 
Ind til videre kører denne del af projektet året ud. Arbejdet er allerede godt i gang, og vi håber at I tager 
godt imod de to.  
 

Tællearbejdet er i gang  
I august har vores markvildtsrådgivere haft travlt med at lave tællekort til lavene. Nogle steder er der 
høstet tidligt i år pga. den varme sommer, så tællearbejdet er allerede i fuld sving i mange lav. Det bliver 
spændende at se, hvad efterårets resultater indikerer. 
 
Vi har udstyret lavene med reflekser til bilerne, når der skal tælles harer efter mørkets frembrud. Vi 
håber, at reflekserne kan være med til at afhjælpe eventuelle uheldige episoder, hvor tællere bliver 
forvekslet med indbrudstyve eller lign. Vi ved, at det kan være en ubehagelig oplevelse at blive 
konfronteret ude på vejene af bekymrede lokale beboere og håber at reflekserne kan afhjælpe problemet. 
Lavene opfordres til at informere naboer og lokalt politi om tællingerne.  

 
Markvandringer 
Der har været afholdt markvandring hos Jytte Paarup ved Nørre Nissum. Der deltog i alt 29 personer, der 
repræsenterede fire markvildtslav – fra Ingstrup Sø, Oddense, Sydthy og Mors. Det var en spændende tur 
på terrænet, hvor Jytte viste de forskellige tiltag frem, og der var rig mulighed for deltagerne for at 
snakke og erfaringsudveksle på tværs af de fire lav.  
 
Også i Bursø Markvildtslav hos Henning Rasmussen har der været afholdt fælles markvandring for 30 
mand, hvor der var deltagere fra alle markvildtslav fra Falster, Lolland og Møn samt en enkelt lavdeltager 
fra Sjælland. Også her blev der drøftet forskellige tiltag, og hvordan arbejder foregår i de forskellige lav.  
 

 
FOTO: 1 Stemningsbillede fra markvandring i Nørre Nissum. 
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Naturprisen 2014 
Igen i år, er der blevet uddelt en naturpris af Danmarks Jægerforbund. I år var der, som skrevet i tidligere 

nyhedsbrevet her, fokus på markvildt.  
 

Vinderen blev Gregers Hellemann fra Aagaard Gods. Du kan læse om ejendommen og de mange tiltag, 

der er udført i artiklen her: 
 
http://www.jaegerforbundet.dk/page651.aspx?recordid651=3169&urlkey=6320105113f17c51b203cfc4c0
9f40a2 
 

 
FOTO: 2 Gregers Hellemann viser sin ejendom frem  

 
 

Møde i Koordineringsgruppen 
Der afholdes møde i koordineringsgruppen for markvildtsprojektet den 10. september 2014 på Kalø. 
 
Koordineringsgruppen består af en lang række interessenter, der arbejder med natur og vildt. Det er lige 
fra biavlere til hundeklubber og universiteter. Gruppen mødes en gang årligt, og denne gang er der fokus 
på status af arbejdet i projektet og en markvildtsrådgiver vil deltage på mødet og fremlægge arbejdet i et 
konkret markvildtslav, som eksempel på det vi arbejder med til daglig.  
 
Gruppen er nedsat for at sikre et bredt kendskab til projektet og for at vi kan få input på tværs af de 
mange projekter, der kører med fokus på natur og vildt i agerlandet. Vi håber, at arbejdet i gruppen kan 
være med til at skabe synergi og vidensdeling på tværs både i og udenfor markvildtsprojektet.   
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