
Offentligt årsmøde Hjortevildtgruppen Fyn, 25. marts 2015, Centrovice. 

Referat. 

Hans Kristian Nielsen, formand for Hjortevildtgruppen Fyn, bød velkommen og foreslog Kredsformand 

Georg Guldbjerg som ordstyrer. En særlig velkomst til Lars Jensen, formand for den nationale 

hjortevildtgruppe og HB-medlem af Jægerforbundet. 

 

Hjortevildtgruppens årsberetning. 

Hans Kristian Nielsen aflagte beretning på vegne af hjortevildtgruppen Fyn. Arbejdet omkring forvaltningen 

af dåvildtet på Fyn må betegnes som en succes. Bestanden er vokset. Det var ikke lykkedes uden lavene og 

de frivillige aftaler. Tak til lavene for indsatsen. Lavene skal ikke lade sig ryste af udfordringerne. Lad ikke en 

mindre gruppe ødelægge successen. Der bliver åbnet for afskydningen i lavene. Der skal være fokus på 

forvaltningen af hundyr og kalve. Forvaltningen skal koordineres mellem lavene. På sigt vil forvaltningen 

blive ens på hele Fyn. Lav gerne forsøg med fællesjagter på dåer og kalve. Fællesjagter på tværs af skel er 

en gode metode til forvaltning af produktionsapparatet og dannelse af fællesskab. Der kan konstateres 

tilsidesættelser af lavenes indstillinger om hjorte. Der bliver skudt for mange og for unge hjorte. 

Der er særfredning af dåvildt på Langeland, Tåsinge og Ærø. På resten af Fyn forvaltes efter frivillige aftaler. 

Bestanden af dåvildt på Fyn og øer er måske på 8.000 dyr. På landsplan vurderes bestanden til 18.000 stk. 

Landsudbyttet udgør 8.000 dyr – nedlagt af 5.000 jægere – en ret lille gruppe jægere. 

Husk at indberette vildtudbytte – og brug muligheden for uddybende indberetning på klovbærende vildt. 

Ved konstateringer af hjorte med hegn, net m.m. i geviret – brug da frigørelseskorpsene og de godkendte 

schweisshundefolk. Vær opmærksom på 300-meter grænsen ved hjortefarme. 

Med den aktuelle bestand vil Hjortevildtgruppen ikke anbefale tilladelser til udsætninger af dåvildt. 

I februar blev den årlige temadag for hjortelavene afholdt. Udfordringerne for lavene blev drøftet på 

temadagen. Lavene tilkendegav ikke at ville støtte skumringsjagt som middel til kontrol af bestand.   

Hjortevildtgruppen og landbrugets repræsentant i gruppen hører meget lidt om markskader.  LandbrugFyn 

har bragt en artikel fra skovfoged Børge Nissen om dåvildt og skader på skov. Der har ikke været direkte 

henvendelse fra skovbrugere til Hjortevildtgruppen.  

Naturstyrelsen har ikke givet dispensationer til regulering af dåvildt.   

Hjortevildtgruppen har iværksat et initiativ om vildtspejle. Der søges om fondsmidler til produktion af 

vildtspejle. Vildtspejle vil kunne lånes af hjortelavene. Schweisshundeførerne vil indgå i projektet.  

Nogle steder er jagtetikken udfordret. Der er eksempler på udfodring, ulovlige stiger og tårne, nedgravede 

skydetønder, jordstakke indrettet som skydeskjul, trykjagt med brug af biler, skud fra hus mod roestak. Det 

er en fælles opgave for alle jægere at agere mod ulovlig og uetisk jagt.  



I april måned laver hjortevildtgrupperne en årlig rapport til den nationale hjortevildtgruppe – der igen 

samler tingene i en rapport til Vildtforvaltningsrådet. Årsrapporten fra Hjortevildtgruppen Fyn vil kunne 

findes på nettet. Hjortevildtgruppen så gerne en prioritering af Jægerforbundets hjemmeside 

www.hjortevildt.dk . 

Hans Kristian afsluttede med at takke de øvrige medlemmer af hjortevildtgruppen og sekretariatet. 

Beretningen medførte ingen spørgsmål fra salen. 

 

Bestanden af dåvildt på Fyn. 

Ditlev Berner gennemgik beregninger og slides over bestandstal og bestandsudvikling. Der blev 

præsenteret en kommunevis oversigt over vurderede bestande i perioden 2009 til 2015. Bestanden 

vurderes i 2015 til 6.700 dyr. Der blev fremlagt Kommunevise beregninger over antal ha/dyr. Der er store 

variationer i tætheden af dåvildt på Fyn. Den officielle vildtudbyttestatistik blev sammenholdt med de 

frivillige indberetninger til lavene. De frivillige indberetninger ligger noget lavere en den officielle 

indberetning. Lokalt er der problemer med udtaget af hjorte. Udbyttet kan give indikationer på størrelsen 

af bestandene. Måske er bestanden reelt på 8.000 dyr.  

Ditlev konkluderede følgende: at der er en moderat stigning i antallet af dåvildt på Fyn, at 

bestandsindberetningerne fra hjortelavene nok er konservative, at bestandene nok er større end vurderet 

af lavene. 

Efterfølgende debat: 

Søren Nielsen, Brahetrolleborg, satte spørgsmålstegn ved vurderingen af bestandene. Troede ikke 

bestandene var så store som vurderet. Stillede også spørgsmål til vurderingen af bestanden ved Nyborg. 

Hans Kristian Nielsen bemærkede, at en eksakt opgørelse af bestande er yderst vanskelig. Det kan være 

mere præcist og korrekt at beregne bestandstal på baggrund af vildtudbytte og estimeret tilvækst. 

 

Er målet nået? Hvad kan der forventes af forvaltningstiltag? 

Indlæg ved Lars Jensen, formand den Nationale Hjortevildtgruppe, HB-medlem Jægerforbundet. 

Lars Jensen takkede for invitationen. Har tit fremhævet Fyn som et eksempel på gode resultater gennem 

frivillige forvaltning. Vil gerne give et billede af situationen, men vil også gerne have nogle synspunkter med 

hjem fra Fyn om forvaltning af dåvildt. Lars Jensen gennemgik historikken omkring etableringen af 

hjortevildtgrupperne og procedurerne for jagttider. Præsenterede den overordnede målsætning – som er 

dannet på basis af en rapport fra Naturstyrelsen i 1999. Trods flere års indsats og forskellige tiltag er 

målsætningen ikke nået. Der er alt for stor et jagttryk på hjorte. Samtidig er der for lille afskydning af 

hundyr og kalve. Der er langt til en kønsfordeling på 40 % handyr/60 % hundyr. De der ikke vil være med i 

en fornuftig forvaltning er blevet belønnet. Hvordan tilgodeser vi jægere der gerne vil bidrage til en 

fornuftig forvaltning? Løsningen skal tilfredsstille alle parter. Borgfreden er ved at udløbe. 



Vildtforvaltningsrådet har givet den nationale hjortevildtgruppen en opgave – kom med et nationalt 

gældende forslag der virker. Forslaget skal fremlægges for Vildtforvaltningsrådet i efteråret 2015. 

Som repræsentant for DJ kunne Lars Jensen ikke tale for arealbegrænsninger. Men omvendt skal 

forvaltningen også være bæredygtig. En defineret målsætning er nødvendig for forvaltningen. Hvilke tiltag 

ønsker Fyn for at opfylde målsætningen. Fastsættelse af jagttider er et hyppigt anvendt 

forvaltningsredskab. Ser gerne så lang en jagttid som muligt. Men det forudsætter, at jægerne trods lang 

jagttid beskyder bestanden korrekt. I Jylland er der ønsker om skumringsjagt. 

Måske er det ikke en win-win situation – måske er det mere en no-lose situation. Vi skal skyde mere – og 

mere rigtigt. Forslagene skal kunne virke og holde juridisk. Det er et spørgsmål om fælles mål eller egen 

vinding.  

Opfordrede Fyn til ikke at være for forsigtige i åbningen på dåer og kalve. Opfordrede til fælles 

opmærksomhed og reaktion på etiske problemstillinger. 

www.hjortevildt.dk er endnu ikke helt på plads. DJ arbejder på etablering af en ny hjemmeside, hvor 

hjortevildt.dk skal indgå. Arbejdet er koncentreret om den nye hjemmeside. 

 

Efterfølgende debat: 

Jan Hjeds: Så ingen grund til ikke at gå efter win-win. Hvorfor ikke en målsætning om 60 % handyr og 40 % 

hundyr i bestanden? 

Lars Jensen: Troede ikke win-win var muligt. Det er også svært præcist at vurdere bestande. 

 

Peter Jessen, landmand: Har et landbrug mellem 2 store skove. De er problemer med dåvildt. Jægerne har 

en opgave med at få skudt nok. Så gerne skumringsjagt. 

Lars Jensen: Der er problemer med markskader visse steder. Ser gerne at jordejere samarbejder på tværs af 

skel omkring fællesjagt på hundyr og kalve. Jagt kan nogle gange være ineffektivt – vi forstyrrer for meget 

og skyder for lidt. 

 

Jan Hjeds: Gennemgik afskydningstal i Nordfyns Kommune for 14-15. Fremviste kort over nedlagte hjorte. 

Trods kort jagttid på hjort og lang jagttid på dåer og kalve er afskydningen skæv – der er nedlagt alt for 

mange hjorte og alt for få dåer og kalve. På en lille ejendom er der skudt 3 hjorte. Så gerne regulering af 

jagtmuligheder til fordel for de der vil være med – eksempelvis gennem licenser og lovgivning. Hvem vil det 

gøre ondt på? 

 



Henning Denker(?): Har jord ved nogle skove. Der fodres i skoven. For at skyde noget skal der fodres 

udenfor skoven. 

Jan Hjeds: Lav et forbud med afstandskrav til foderplads. Forbud mod beskydning mindre end xxx meter fra 

foderplads. 

Lars Jensen: Der er eksempler på meget problematisk fodring. Lovgivning skal også kunne administreres.   

 

Jørgen Pedersen: I andre lande anderkendes lav som en del af forvaltningen og lovgivningen. Vil DJ arbejde 

for lav som bestemmende og besluttende instans i forvaltningen? 

Lars Jensen: Samarbejde er nyttigt. En model kan være fordele ved medlemskab af et lav. 

Lars Erlandsen Brun: Der er mange problemstillinger forbundet til en model med lav som bestemmende 

myndighed. Tvivlede på effekten ved skumringsjagt. Dyrene vil hurtigt ændre vaner. Skumringsjagt er mere 

symptombehandling end årsagsbehandling. Problemet er manglende samarbejde og forkert forvaltning. 

Der skal løses ved andet end skumringsjagt.  

Søren Jensen: Forbyd jagt hvor der fodres. Målsætning kan ikke nås uden lovgivning. Midlet er etablering af 

forvaltningsområder, brug af kvoter og jagtbegrænsninger på hjorte. 

Peder Dammann: Frivillige løsning er bedre en lovgivning. Lovgivning vil kunne ramme skovejere der ikke 

ønsker dåvildt. 

Lars Jensen: Der er forsøgt med frivillighed gennem mange år – uden tilfredsstillende resultat. Det er en 

mulighed med simple kvotemodeller administreret af staten – men det vil være uhensigtsmæssigt. 

Jan Hjeds: Forstod ikke synspunktet om det uhensigtsmæssige ved kvotemodeller. 

Lars Jensen: Kvoter kan holde nogen udenfor. Alle skal kunne være med.  

Ditlev Berner: Ikke alle ønsker dåvildt. Dialog er vigtig. Lav som lovgivende og dømmende magt er 

vanskeligt. 

Hans Kristian Nielsen: Så gerne frivillighed - med udgangspunkt i lav. Det kræver beføjelser i lavene.   

Jan Hjeds: Søg inspiration fra udlandet. Forvaltningen skal styres nationalt. 

Eventuelt.   

Hans Kristian Nielsen oplyste om nyligt udsætning af 2 mårhunde på Fyn (på Vest- og Sydfyn). Vær 

opmærksom på mårhundene.  

Hans Kristian afsluttede med en tak til Lars Jensen og Georg Guldbjerg. Tak til forsamlingen for bidragene til 

et godt møde. 

Referent: Lars Erlandsen Brun 


