Spørgeskema som omhandler afgrødeskader forårsaget af kron- og dåvildt
Hvis vi må kontakte dig efterfølgende bedes du udfylde
kontaktoplysningerne herunder.
Navn
Adresse
E-mailadresse
Telefonnummer
Samlet dyrket
landbrugsareal (ha)
Har du haft afgrødeskader i dyrkningsåret 2017 forårsaget af kronvildt eller dåvildt?
Et svar
Ja

Nej

Har du i tidligere år haft afgrødeskader forårsaget af kronvildt eller dåvildt? Et svar
Ja

Nej

De der har svaret (nej) begge gange stopper her. Tak for din medvirken i
undersøgelsen. Resultaterne fra den landsdækkende undersøgelse vil blive samlet i en
rapport, og resultaterne vil blive fremlagt på møder i november/december 2018. Mulighed
for at skrive en kommentar.
Hvis ja, samlet dyrket areal med vildtskader i 2017 ….. (ha)
Hvor store afgrødeskader estimerer du at have haft i dyrkningsåret 2017? Et svar
Ingen afgrødeskader af betydning.
Mindre skader op til 10.000 kr.
Væsentlige skader fra 10.000 - 25.000 kr.
Store skader over 25.000 kr.
Ved ”Store skader over 25.000 kr.” Angiv hvor store i kr.?
Hvilke hjortearter vurderer du forårsager afgrødeskaderne? Flere svar
Især kronvildt
Især dåvildt

Afgrødeskaderne forårsages af både dåvildt og kronvildt
I hvilke afgrøder har der været skader? Flere svar
Korn
Majs
Kartofler
Raps
Frøgræs
Kløvergræs/græs
Andre afgrøder:

Nævn gerne hvilke
Har du forsøgt at undgå markskader fra hjortevildt?

Ja

Nej

Hvis ja. Hvilke metoder har du brugt? Flere svar
Afværgemidler, f.eks. dufte, gaskanoner, fugleskræmsler,
elektroniske afværgemidler, menneskehår, hunde eller lignende
Regulering
Etableret aflastningsarealer med attraktive fodermarker
Hegning af marker (midlertidig eller permanent)
Ændret sædskiftet. F.eks. fra kartofler til korn
Andet?

Nævn gerne hvad

Har indsatsen været tilstrækkelig for at
undgå markskader?

Ja

Nej

Tak for din medvirken i undersøgelsen. Resultaterne fra den landsdækkende undersøgelse vil
blive samlet i en rapport, og resultaterne vil blive fremlagt på møder i november/december
2018.
Må vi have lov at kontakte dig efterfølgende for at få uddybende kommentarer Ja/nej?

