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Ny hjemmeside i luften -

se mere på 

www.markvildt.dk  
 

I forbindelse med afholdelsen af de 10 informationsmøder er den nye hjemmeside for 

markvildt gået i luften.  

 

Hjemmesiden er tænkt som en samlet portal for viden om markvildt. På siden kan du 

finde informationer om markvildtsprojektet og viden, der relaterer til projektet. Siden 

tager udgangspunkt i de jagtlige og naturmæssige interesser og muligheder indenfor 

projektets rammer.  

 

Der er produceret en film, der formidler hvordan markvildtslavene tæller agerhøns og 

hare. Derudover kan du selvfølgelig finde kontaktinformationer på de ansatte, der 

arbejder med markvildtsprojektet, foldermateriale og meget mere. Vi arbejder i 

øjeblikket på en række fakta ark, som skal formidle de værktøjer, man kan anvende i 

det åbne land. Fakta arkene produceres i samarbejde med Videnscenter for Landbrug 

og ligges på siden løbende, som de færdiggøres.  

 

På www.markvildt.dk kan du også se hvor de nu 30 markvildtslav, der har gennemført 

de første tællinger af markvildtet, er beliggende. Lavene er angivet på et kort, så du 

har mulighed for at se, hvor der er lav i dit nærområde og hvordan lavene fordeler sig 

geografisk. Der er en række lav undervejs, og når de har gennemført 

forårstællingerne får kortet endnu flere ”prikker”.   

 

På www.markvildt.dk kan man også tilmelde sig dette nyhedsbrev.  

 

 

Resultaterne analyseres 
 

Efterårets tællinger er så småt ved at være i hus, og markvildtsrådgiverne arbejder i 

øjeblikket på, at se nærmere på de mange indberetninger. Tællearbejdet er sket efter 

de metoder, der er udviklet som en del af projektet. Allerede nu peger 

tilbagemeldingerne fra arbejdet i feltet i den rigtige retning. Alt tyder på, at 

metoderne fungerer i praksis og at de frivillige synes, det er spændende at arbejde 

med tællearbejdet. Netop de frivilliges interesse i arbejdet er altafgørende for det 

videre arbejde.  

 

Resultaterne skal sammen med en terrænanalyse danne et solidt grundlag for den 

marknaturplan, der udarbejdes for de enkelte lav. 

 

Det er markvildtsrådgiverene, der udfører terrænanalyserne, hvor de ser nærmere på 

strukturer i landskabet som diger, skel, markveje og lignende, som er potentielle 

levesteder for hare og agerhøns.  

 

Når terrænanalysen og optællingsresultaterne sammenholdes vil markvildtrådgiverne 

kunne komme med bud på hvordan levestederne forbedres, så haren og agerhønen 

får bedre levevilkår i interesseområdet.  
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I dette efterår er der gennemført i ca. 100 tællinger ude i lavene. Det er meningen, at 

resultaterne og de fremadrettede muligheder gennemgås i de enkelte lav på et 

planlægningsmøde i lavet. Planlægningsmøderne holdes i starten af det nye år.   

 

 
Figur 1: Eksempel på haretællingsrute. På kortet ses observationerne af hare som blå prikker. På ruten er der angivet en hjælpelinje 
for hver 30 meter til mere præcist at kunne angive dyrets position, når man tæller (blå linjer).  

 

 

Informationsmøderne er godt i gang – 
og der er stadig mulighed for at 
komme med 
 
Vi har nu afholdt de første fire ud af i alt ti 

planlagte informationsmøder om markvildtslav. 

Der har været en fin interesse for projektet, og vi 

håber, at interessen fortsætter på de kommende 

møder. 

  

Ønsker man at deltage på et informationsmøde, 

kan man således nå det endnu. Se hvor de 

kommende møder afholdes på www.markvildt.dk  

 

 
FOTO: Danmarks Jægerforbunds markvildtsrådgiver Bent Ove Rasmussen 
holder oplæg på informationsmødet i Nykøbing.  

 
 
NYT om markvildt er Danmarks Jægerforbunds nyhedsbrev omhandlende markvildtsindsatsen. Nyhedsbrevet udsendes til Den 
Nationale Markvildtgruppe, medlemmer af Koordineringsgruppen, Hovedbestyrelsen, Markvildtudvalget, Kredsformænd, 
Hundekoordinatorer, Vildtplejerådgiverne og JKFére. 
 

 

 

http://www.markvildt.dk/

