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Dagsorden.

• Gennemgang af markvildets krav til levesteder

• Muligheder og trusler, inspiration til terræn og 
bestandspleje.

• Tællinger og tælleresultater.

• Udførte og planlagte tiltag.

• Revidering af deltager areal.

• Fordeling af ansvarsområder

• Forventningsafstemning.

• Eventuelt.
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Vildtpleje for hare
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Vildtpleje for agerhøns

Hvad er agerhønens behov?

• Redebiotop

• Insektføde 

• Grøntføde/frøføde

• Soleksponerede arealer

• Vinterdækning



Hvad består vildtpleje af?
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Direkte terrænpleje

Det der udelukkende sættes i værk af hensyn til 
vildtet!

For eksempel

Vildtstriber

Insektvolde

vildtplantninger 
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Find truslerne!

Forringelse af levesteder:

• Gødskning

• Der dyrkes til kanten

• Store marker 

• Sprøjtemidler

• Effektive 
landbrugsmaskiner



Se mulighederne!
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Holdes kortklippet gennem hele vækstsæsonen!

Evt. omlægning med kløvergræsblanding!

Der er mange af dem!
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Dødsfælde!
En god mulighed!

Reduceret udsæd
Efterlade stub

Kragetræ!
Fæld træet!
Efterlad grenene til dækning!



Lige ved og næsten….
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Hvad synes I?
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Frem med saven!

12



Hvad mangler?
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Kvasbunker og dødt ved.

Dødt ved nedbrydes af insekter, bakterier og svampe!

Kvasbunker giver ynglemuligheder for flere småfugle!

Skaber dækning til vildtet!

Øger antallet af insekter især bier!



Bliv på sofaen!
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En oplagt mulighed

Fæld træer!
Efterlad grenene til dækning!

Omkredses af vildtstribe med naturlig fremspirring!



Græs & majs
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Pleje af hegn 
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Ved korrekt pleje skabes der…..

Læ og dækning ved jorden- hvor vildtet befinder sig.

Der efterlades kvasbunker og dødt ved.

Mere vinterfoder til råvildt og hare.

Læhegnets effekt og levetid forøges.
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Halvfældning!

Sikrer fortsat vækst og skaber mere læ.

Øger fødemængden i vildtets bidhøjde



Topkapning!
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Topkapning af graner sikrer skjul og dækning!



Indirekte terrænpleje

Handler om dine valg!

&

De hensyn du viser i din landbrugs og skovdrift
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Effektive landbrugsmaskiner
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Markvanding – en 
potentiel trussel mod 
markvildtet



Afgrødefordeling

25Foto: Cammi Aalund Karlslund

Vårsæd Vintersæd



Hvor er føden?
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Forskellen er til at få øje på.
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Masser af føde!
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Valget er dit!
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Sådan kan det også se ud
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Eller sådan!
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Wauw!

32



Hvad siger reglerne i 
landbrugsstøtteordningen?



Vildt- og bivenlige tiltag på arealer i 
omdrift

Man må i hele kalenderåret etablere vildt- og bivenlige tiltag på 
landbrugsarealer i omdrift.

Vildttiltagene skal dog overholde følgende:

• Maks 10 procent af markens samlede areal. 

• Maks 10 meter bredde.

• Min.  10 meter mellem hvert tiltag.



Tilskudsberettigede tiltag

• Vildtstriber

• Barjordsstriber

• Lærkepletter

• Insektvolde
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Vildtstriber er?

Vildtstriber er striber i den enkelte mark, der: 

• Er tilsået med fx en vildtblanding. På braklagte 
arealer må vildtstriber ikke etableres med majs i 
renbestand eller kornafgrøder i renbestand. 

• Er græsspor, der holdes slået helt kort gennem hele 
vækstsæsonen eller 

• Er selvsåede/vilde græsmarksplanter, som holdes 
urørt, og som selv sætter frø. 

Kilde: Vejledning om direkte arealstøtte 2016
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Brak & MFO brak

Slåningsbrak.

• Maks 10 procent af markens samlede areal. 

• Maks 10 meter bredde.

• Min.  10 meter mellem hvert tiltag.

• Dog ingen majs og korn i renbestand.

• Vildtstriber er fritaget for slåningskravet.

• Kortklippede striber er tilladt.
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Brak & MFO brak

Blomsterbrak.

• Senest 30. april foretage mekanisk jordbehandling.

• Og så en blanding af frø og nektarproducerede arter.

• Ingen majs og korn i renbestand, eller blanding der 
kun består heraf. 

• I MFO må der desuden ikke anvendes raps.

• Blomsterbrak er fritaget for slåningskravet.

• Kan kombineres med slåningsbrak (afgrødekode).
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Bestandspleje
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Pas på rotterne!

Fodring

Prædationskontrol

Afskydning



Sikret!
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En pr. territorie!
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Regulering af prædatorer



Hvem er synderen?
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Hvem er synderen?
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Regulering med fælder.
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Fælder skal efterses hver dag morgen og aften!

Der gælder særlige regler for fælders udformning!

Alle fælder skal være tydeligt forsynet med den 
ansvarliges kontaktoplysninger!



Krager og skader.
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Jagttid 1/9 til 31/1.

Kan efter forudgående tilladelse reguleres fra 1/2 til 15/4

Både med skydevåben samt ved brug af fælder.

Til fangst af fugle må der ikke anvendes kød og ådsler!



Fælder til pattedyr.
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Skal være overdækkede så lokkemad ikke kan ses
gennem fældens overside og sider!

Kan IKKE benyttes i det åbne land medmindre der er
udarbejdet biotopplan på ejendommen!

Undtaget er undslupne pelsdyr, som må reguleres 
året rundt. F.eks. mink og mårhund.

Må anvendes i visse perioder, (Ræv 1/6-29/2) i en afstand af
indtil 25meter fra bebyggelse og forsvarlige indhegninger
(Frilandsgrise- fjerkræ- fasaner- agerhøns- andefugle.)
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Vildtskade bekendtgørelsen beskriver alle regler for
regulering, samt brug af fælder.

Kan findes på Danmarks Jægerforbunds hjemmeside.

Her findes også en vejledning i fældefangst.

HUSK personer under 18 år må ikke udføre regulering!

Jagtlejer må kun regulere, efter særlig aftale med ejer.

Ejer kan ikke fraskrive sig retten til regulering.

Hvor findes reglerne?



Ræv.
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Jagttid 1/9- 31/1.

Må reguleres uden forudgående tilladelse.
I perioden 1/2- 29/2 samt hvalpe udenfor grav 1/6- 31/8.

Må i reguleringsperioderne skydes fra 1½ time før 
solopgang. Og til 1½ time efter solnedgang.

Fælder må anvendes i visse perioder, i en afstand af indtil 
25meter fra bebyggelse og forskellige indhegninger.



Vildttælling

Markvidtslav FH.mov
Markvidtslav FH.mov


Tællinger
Hvad skal det bruges til?

• Bestandsopgørelse – et vigtigt 
element i at bevare jagttid på 
harer og agerhøns!

• Lokale afskydningsplaner

• Vigtig viden om vildtets 
levesteder



Agerhønetællinger

Forårstælling på takseringslinjer

• Vurdering af antal ynglepar 

• Hvor opholder parrene sig i 
foråret

Efterårstællinger

• Flokvurderinger

• Hvor mange par får kyllinger 
på vingerne og hvor mange pr. 
kuld

Markvidtslav FH.mov
Markvidtslav FH.mov


Haretællinger

Forårstælling 

• Vurdering af forårsbestanden

• 2-3 tællinger i april-maj

Efterårstællinger

• Vurdering af ynglesucces

• 2-3 tællinger i september-
oktober
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Bestandstætheder:
Hare ca. 1/100 ha.
Råvildt ca. 3/100 ha.
Ræv ca. 4/100 ha.
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Hvordan vil i indberette udførte tiltag?
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Markvildtslav

Fordeling af ansvarsområder.

• Tælleansvarlig forårstælling af agerhøns med stående hunde.

• Tælleansvarlige haretællinger 3-4 personer pr. område.

• Koordinator for pleje af hegn og beplantninger.

• Slåning af spor ca. hver anden uge.

• Etablering af vildtstriber ved fræsning eller såning.

• Harvning af barjordsstriber. 



Forventningsafstemning.

• Tællingerne af vildtet bliver udført rettidigt.

• I skal rapportere hvilke tiltag der bliver udført.

• Udsætning af agerhøns er bandlyst.

• Ulovlig brug af fælder og lignende er uacceptabelt.



Forventningsafstemning.

Hvad er dit udbytte?

• Bedre jagt og mere natur.

• Lokalt samarbejde på tværs af 
ejendomsskel.

• Gratis rådgivning om natur og 
vildtpleje.

• Samlet marknaturplan for dit 
lokalområde.

• Øget fokus- større viden.



Hvor skal vi hen i 2016?
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Spørgsmål?

Nyhedsbrev- www.markvildt.dk


