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Covid-19: Endelig et 
testcenter tæt på
Frederikssund: Flere lytter 
til opfordringen om at lade sig 
teste jævnligt for Covid-19, når 
man stadig går på job.

Nordsjælland

Mail: frederiksborg@sn.dk
Telefon: 48 24 41 00
 
Jesper Sabroe, telefon 4822 8906

Ikonisk konditori  
kan blive dit
Helsingør: En af Helsingborgs 
mest kendte attraktioner, 
Fahlmanns Conditori på hjørnet 
af Stortorget og hovedgaden 
Kullagatan, er sat til salg. Det 
oplyser Helsingborgs Dagblad.

Mest læste

DET ÅBNE LAND: 
Bønder og jægere 
går sammen om 
indsats for agerhøns 
og harer i fælles 
indsats for markna-
turen.

 
Af Jesper Sabroe

NORDSJÆLLAND: Et 5000 
hektar stort område mellem 
Hillerød i Nord, Lynge i syd, 
Gørløse i vest og Lillerød i 
øst er udset som det første 

område i Nordsjælland, 
hvor der gøres et systema-
tisk forsøg på at genoprette 
levesteder og fødemulighe-
der for markvildt som harer 
og agerhøns. Dyr, som er 
gået markant tilbage i takt 
med landbrugets effektivi-
sering gennem årtier.

Det er Danmarks Jæger-
forbund Kreds 7 og Nord-
sjællands Landboforening, 
der står bag initiativet, som 
foreløbig har fået omkring 
en snes lodsejere med til-
sammen 1200 hektar jord 
med i projektet. Målet er 
at oprette et markvildtlag, 
som skal sikre levesteder 

for planter og dyr i det åbne 
land.

- Visionen er, at der kan 
oprettes 10 markvildtlag 
i Nordsjælland, som kan 
dække op mod 40.000 hek-
tar jord, fortæller Lars H 
Ehrensvärd Jensen, besty-
relsesmedlem i den nord-
sjællandske jægerkreds og 
foreningens natur- og vildt-
plejeudvalg - og tovholder 
på projektet, der danner en 
ny regional alliance mellem 
Danmarks Jægerforbund 
og Nordsjællands Landbo-
forening om en indsats for 
naturen. 

- Som jægere er vi specielt 

interesserede i agerhøns og 
harer. De indikatorarter, så 
hvis agerhøns og harer tri-
ves, så er der en god bestand 
af stort set alle dyr og insek-
ter, der hører til i det åbne 

land. Gør man noget godt for 
de to arter, smitter det af på 
mange andre dyr og planter, 
siger han

Der er oprettet markvildt-
lag mange steder i landet. 
Det nordsjællandske initia-
tiv er lidt anderledes, fordi 
man er gået i alliance med 
landboforeningen.

- Jeg var til et møde i Nord-
sjælland mellem landbruget 
og miljøministeren sidste 
år, hvor hun efterlyste, at 
landbruget selv kom med 
nogle gode forslag. Der er et 
politisk pres på landbruget, 
og hvis ikke man gør noget 
selv, så kommer der regler 
ovenfra. Det her projekt er 
en af de gode idéer, landbru-
get kan stille op med, og den 
var Nordsjællands Landbo-
forening med på, siger Lars 
H.E. Jensen.

Han rejste sagen med for-
manden for Nordsjællands 
Landboforening, Lars Jons-
son, som nu selv er gået med 
i markvildtlaget.

- Naturen er under pres, 
og spørgsmålet er, hvordan 
vi kan gøre noget, som land-
mændene kan se sig selv i. 
Med det her initiativ, kan du 
få en markvildtkonsulent ud 
og gennemgå din ejendom. 
For mit eget vedkommende, 
så var der nogle hjørner af 
mine jorder, som jeg pløjer, 
men hvor der egentlig ikke 
er besværet værd. Men hvis 
jeg ikke pløjer, så kommer 
der ukrudt. Nu kan jeg i ste-
det plante en frøblanding, 
som er godt for agerhøns. 
Andre steder kan jeg lave 
insektstriber. Hvis vi får 
andre lodsejere og måske 
kommunerne med, så også 
rundkørsler, rabatter og 

andre frie arealer kommer 
med, så kan man lave små 
korridorer på en lavprak-
tisk måde, uden at det koster 
spidsen af en jetjager, siger 
Lars Jonsson. 

Han forventer også, at 
EU’s landbrugsreform vil 
åbne muligheder for, at 
landmænd kan beholde are-
alstøtte for områder, som 
lægger ud til biodiversitets-
formål.

Foreløbig er der sikret fi-
nansiering til Danmarks 
Jægerforbunds indsats for 
markvildtet til at aflønne en 
konsulent på Sjælland, der 
skal tage rundt og gennem-
gå jordene hos de lodsejere, 
der vil være med.

- Kommunerne i Nord-
sjælland er allerede i gang 
via et initiativ, hvor de til-
byder frøblandinger til 
landmænd, der vil anlægge 
faunastriber - og det er fint, 
men det er ikke så systema-
tisk, som hvis man opret-
ter markvildtlaug i et helt 
område. Så kan du begynde 
systematisk at sikre nok le-
vesteder og føde til en større 
bestand, som kan oprethol-
de sig selv. Med i projektet 
er, at vi overvåger, hvordan 
bestanden af harer og ager-
høns udvikler sig, så du sik-
rer, at indsatsen nytter, for-
tæller Lars H.E. Jensen. 

Foreløbig er området syd 
for Hillerød i gang, men 
planen er som sagt flere 
områder og markvildtlag. 
Og initiativtagerne har ind-
budt biologer og formænd 
for teknik og miljøudvalg i 
de 11 nordsjællandske kom-
muner til et digitalt møde 
om markvildtindsatsen på 
mandag den 25. januar.

Alliance i det åbne  
land skal sikre  
mere markvildt

Det åbne land med marker, hegn og vådområder mellem Lynge, Hillerød og Gørløse.  
 Foto: Allan Nørregaard

Det er disse områder, hvor initiativtagerne har en vision om, at der kan oprettes frivillige markvildtlag


