Aktiviteter Vildtplejerådgiver DJ Kreds 1 – 2017 !
Det første år som Vildtplejerådgiver har været lærerigt og jeg har fornemmet rammerne for
arbejdet.
Aktiviteter:
3/5: Afholdt markvandring i Års skov i samarbejde med Vildtkonsulent Ivar Høst.
Deltagere 21 lodsejere, jægere og markvildtlavdeltagere. Års skov er anlagt som demo areal for
vildtvenlig land‐ og skovbrug. Specielt kan her iagttages mange anvendte vildtplanter træer/buske
i udstillingsparceller samt i læhegn. Referat er udsendt på DJ‐hjemmeside.
21‐22/6: Vildtplejerrådgiver kursus på Kalø. Kurset havde udgangspunkt i naturnær udsætning og
et besøg på Julianelyst jagtvæsen, hvor naturnær opformering af markvildt forsøges!
30.8: Afholdt markvandring på Bredal & Nørgård i samarbejde med Vildtkonsulent Ivar Høst.
Ejendommene på ca 225 Ha drives med juletræer og natur typerne skov, eng, overdrev og mose.
På dette amatør jagtvæsen laves en række vildttiltag så som slåning af spor, anlæg af vildtagre,
plantning af vildtplanter, vildtvenlig skovbrug samt lidt udsætning på amatørniveau. Referat af
markvandring er bragt i Jægers lokalsider Nordjylland.
I september nummeret af Jæger blev under lokalstof DJ kreds 1 bragt lille artikel om kredsens
vildtplejerådgiver. Jeg var overrasket over at liste med Vildtplejerådgivere kun fandtes på
hjemmeside. I seneste nr. af jæger er liste opført igen !
12.9: Deltagelse i Landbo Nords Faunastribe projekt v. Sæby. Samarbejde mellem Landbo N, Dof
og DJ. Ved besøg kunne ses mange anvendte vildt‐afgrøde planter. Omkring 60 km faunastriber er
etableret af Landbo Nord i 2017. Efter besøg i mark en evaluerende dialog over en kop kaffe /
kage. Landbo N. udtrykte ønske om at fortsætte/udvide aktiviteten i 2018. DJ Udtrykte tilbud om
at yde faglig bistand ved planlægning af næste års projekt, således at nye faunastriber kan få størst
mulig natur‐/vildtværdi !
5.10: Haverslev‐ & Lynderupgård jagtkonsortie. Opgave: Sammen med lodsejer, jagtkonsortie at
planlægge markarronderinger. Lodsejer ønskede disse tilretninger af mark for at optimere sin
markdrift og for at tilgodese sin jagt/jagtlejere. De afskårne små markstykker skulle herefter være
MFO / vildtarealer. Ved den ny grænsedragning til markdrift kunne jeg rådgive om hegnsplantning
med eg, tjørn, Rødel, sargentæble , hassel mm. Plantetal blev opmålt og estimeret. Herefter hjalp
jeg til at ansøge om 75 % tilskud til 4300 vildtplanter ved Naturstyrelsen.
Min bedste opgave som Vildtplejerådgiver!
6.12: Et kursus ”Natur‐ og vildtpleje på landbrugsarealer” har jeg tilmeldt deltagelse.
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