Vintersysler på reviret
Ved udgangen af januar, rinder jagtsæsonen ud og tilbage er kun evt. regulering af
skadevoldende vildt i februar. Det er derfor status-tid for den seriøse natur- og
vildtplejer og netop ved en forudgående planlægning af natur- og vildtplejen, bliver der
skabt sammenhæng og dermed en optimal virkning af de forskellige plejetiltag.
I en rolig stund kan man sætte sig med jagtjournalen og gennemgå de forskellige
jagtdage og de observationer, der er gjort i årets løb på reviret.
Hvor godt opfylder de forskellige naturelementer vildtets basale behov for DÆKNING,
FØDE, LYS OG VARME? er et passende spørgsmål at stille.
Dette kan også efterprøves på en kold og blæsende vinterdag, hvor man kan lægge sig
på jorden i kernen af remisen eller bag det levende hegn. Er der mørkt, koldt og træk
langs bunden, vil vildtet ikke være der og der må gøres en indsats for at genoprette et
attraktivt levested for vildtet
Netop vintermånederne er det bedste tidspunkt til beskæring, fældning og udtynding i
remiser og hegn. Der er ikke blade på træerne og de er ikke længere saftspændte og er
dermed lettere at arbejde med. En knurrende motorsav vænner vildtet sig utroligt
hurtigt til
Remisen
Vildtremisens primære funktion, er at være opholdssted og ”trædesten” for vildtet, når
det bevæger sig rundt i landskabet. Samtidig skaber den veludviklede remise variation i
landskabet og er en vigtig fødekilde for de fleste vildtarter i det åbne land.
Den ideelle remise holder vinden ude og
lukker solen ind. Det betyder at remisen
skal bestå af en lægivende rand med lave
tætte buske (roser, tjørn, slåen). Kernen
af remisen skal bestå af en kombination af
buske og træer, hvor vildtet kan søge
dækning og åbne arealer hvor vildtet kan
varme sig i solen. En tommelfingerregel
siger at kernen i større remiser faktisk skal
bestå af 50-60 % åbne arealer (vildtager,
spor og arealer med kortslået græs eller
barjord).
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KKernen i ældrere remise, der trænger til
udtynding og foryngelse

En regelmæssig udtynding er vigtig for at sikre at remisen ikke gror sammen til et mørkt
krat, hvor der ikke kommer lys og varme til bunden. Når buskene i remisen gror til og
ældes, bliver de visne og åbne i bunden, med risiko for træk i bunden af remisen. Derfor
er en løbende foryngelse af buskene ved nedskæring, nødvendig for at skab læ i
remisen. Det er vigtigt at foryngelsen af buskene sker gradvist, så der bliver en variation
af ny og gammel buskvækst.

Er der grantræer i remisen, er det vigtigt at de bevarer grønne grene ned til jorden. Det
sikres ved at topkappe grantræerne i 1,5-2 meters højde, mens træerne stadig er unge
og i god vækst. Topkapningen gentages hvert 2.-3. år.
Lad endelig kvaset og afskårne grantoppe ligge i bunden af remisen, hvor det vil være
fremragende dækning og redeskjul for fasaner og andet småvildt. Samtidig vil
hjortevildt og harer få mulighed for at nappe friske skud og knopper af de afskårne
grene.
læhegn
De levende hegn bliver også brugt som fødekilde og skjulested for en lang række
vildtarter i det åbne land. Hegnenes vigtigste funktion er dog som ledelinier og
spredningskorridorer når vildtet bevæger sig rundt i landskabet.
Ved anlæggelse af nye læhegn, placeres de derfor ofte som forbindelseslinier imellem
andre biotoper (remiser, vandhuller småskove mm).
Det vildtvenlige læhegn har en stor andel af buske og et begrænset antal høje træer,
hvor rovfugle kan sidde på udkig. Hegnet må ikke være tættere, end at der kan komme
lys til bunden, til udvikling af urtefloraen.
En jævnlig trimning af siderne, evt. med traktormonteret hegnsklipper, vil sikre en tæt
og ensartet vækst. Samtidig vil man sikre at der kommer lys til fodposen i kanten af
hegnet.
Hegnene kan evt. skiftevis slås på hver side, så den anden side står tilbage med bær og
frugter, som vildtet kan få glæde af vinteren over.
Ældre hegn vil ofte blive for åbne i bunden og en foryngelse ved nedskæring kan komme
på tale. Ved at skære hegnet ned eller ”sætte det på rod” vil der komme en ny vækst
fra stubbene, der vil give bedre dækning i hegnet.
Fodposen i kanten af hegnet er meget vigtig for hegnets vildtvenlige funktion. Såfremt
fodposen ikke er påvirket af kemikalier og næringsstoffer fra den tilstødende mark, vil
den bestå af forskellige græsser og urter som vildtet har glæde af. Den lodne pels er
samtidig fremragende redeskjul for rugende fasaner og agerhøns. Hvis marken hidtil har
været drevet til kanten af hegnet, er der mulighed for at udlægge de yderste 2 m af den
dyrkede mark som bræmme, enten med græs eller som barjordsstribe.
Enkeltbetalingsordningen (regelsættet for EU’s tilskudsordning i landbruget) giver
mulighed for at anlægge denne bræmme som en del af det tilskudsberettigede areal.

Ældre hegn der trænger til nedskæring

Optimalt vildthegn med bred græsbræmme

Ved efterplantning, genplantning eller
nyplantning af remiser og læhegn er der 2
tilskudsordninger, hvorfra der kan søges
tilskud. Ved efterplantning eller ved
mindre planteprojekter, kan der søges
tilskud fra vildtplantningsordningen –
kontakt den lokale
Vildtforvaltningskonsulent (ansøgningsfrist
30. april ved efterårsplantning).
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om tilskud fra ordningen ” landskabs- og
biotopforbedrende beplantninger” under
Landdistriktsprogrammet som administreres af Direktoratet For Fødevareerhverv. Der
kan PT (februar 2008) ikke søges om tilskud, men en ny ansøgningsrunde starter i løbet
af året. Kontakt en lokal Natur- og Vildtplejerådgiver.
Før motorsaven startes, er det en god ide at udvælge hvilke træer og buske, der skal
fældes eller beskæres. Når saven først kører, kan der godt ryge mere med end der først
var hensigten.
God arbejdslyst!
www.agronatur.dk
www.jagtmagasinet.dk

