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Niels Søndergaard / Danmarks Jægerforbund holder foredrag om emnet : 
 

 
 
Natur- og vildtpleje i praksis.  
Hvordan optimerer man forholdene for markvildt på landbrugsarealer i omdrift, så det kan integreres 
i et moderne landbrug. 
Emnerne er følgende: Terrænanalyse, vildtets krav til biotopen, etablering og pleje af natur- og 
vildtpleje for fasan, agerhøne og hare. 
Bæredygtig fodring og udsætning af fjervildt 
 
 
 
Niels Søndergaard er uddannet vildtforvalter og skovbruger, og har en Diplomuddannelse i Ledelse.  
Niels er chef for Danmarks Jægerforbunds Uddannelse og Rådgivningsafdeling på Kalø. 
 
Niels har tidligere arbejdet med rådgivning, strategi, ledelse og udvikling inden for jagt og vildtforvaltning på bedrifts 
niveau i HedeDanmark a/s, som er Danmarks største og ledende aktør inden for skovbruget og det åbne landskab. 
Før dette var han chef for Vildtforvaltningsskolen, Kalø og Danmarks Jægerforbunds uddannelsesafdeling. 
 
Forinden var han ansat i Skov- og Naturstyrelsen, og arbejdede her med praktisk vildtforvaltning, skovbrug, naturpleje, 
naturformidling, og fungerede som assistent for en vildtkonsulent. 
 
Han har således mange års erfaring med jagt og vildtforvaltning på bedriftsniveau og undervisningserfaring på 
formaliserede uddannelser i ind- og udland. Ligesom han har formidlet om jagt- og vildtforvaltning i ord og billeder 
igennem lærebøger og artikler i fagblade. 
 

Natur- og Vildtpleje af Niels Søndergaard. 
Fra ord til jord. 
Siden midten af 1990'erne har tingene virkelig flyttet sig i dansk natur- og 
vildtpleje - ikke mindst når det gælder markvildtet: agerhøns, fasaner og harer. Og 
resultaterne er begyndt at vise sig. Erfaringerne fra processen er samlet i denne 
bog. Heri behandles alle aspekter af det omfattende emne: naturtyper, 
grundlæggende vildtbiologi, bæredygtig jagt, landbrug, skovbrug, terrænpleje, 
bestandpleje og meget mere. Bogen samler al tilgængelig viden og knowhow fra 
natur- og vildtpleje i Danmark. Og den gør det på et praktisk orienteret 
bedriftsniveau ved hele tiden at forbinde ord med jord.  
 
Resultatet er en brugsbog, fuld af umiddelbart anvendelige anvisninger, helt ned på 
mark- og skovniveau. Den henvender sig i lige høj grad til landmænd, ejere af 
skovejendomme, jægere, miljøeksperter, natur- og landskabsforvaltere. 
 
 
 
 

 
Alle jægere og hundeførere opfordres til ”at tage deres lodsejer under armen” og møde op til denne foredrags aften. 
Entre 50 kr. 


