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Fyn 

J.nr. NST-3464-00007 

Ref. LEB 

Den 22. marts 2017 

 

Hjortevildtgruppen Fyn   

   

  

 

Referat fra offentligt årsmøde i Hjortevildtgruppen Fyn, den 10. 
marts 2017, afholdt på Centrovice, Vissenbjerg.  
 

 

Der var fremmødt ca. 70 deltagere til mødet. 

 

Velkomst. 

Erik Andreassen, formand for hjortevildtgruppen Fyn, bød velkommen til mødet. 

En særlig velkomst til Niels Reventlow og til ordstyrer Arne Greve. 

 

 

Indlæg ved Niels Iuel Reventlow (NIR), medlem af 

Vildtforvaltningsrådet for Dansk Skovforening.  

Emne: Forvaltningen af dåvildt. Helt ud i skoven – helt hen i vejret - eller? Hvad 

mener Dansk Skovforening om forvaltningen af dåvildtet? 

 

NIR: Fra Vildtforvaltningsrådet var det et konkret ønske og mål at lægge 

indflydelse og drøftelser ud regionalt. Det er godt med debat og synlig 

forskellighed. De store hjortevildtarter skal forvaltes over større arealer. Hidtil har 

fokus primært været på kronvildt, hvor Miljø- og Fødevareministeren nu har 

truffet sin egen beslutning. Ministeren har truffet beslutning om lang jagttid på 

kronhjort- med regional mulighed for mindre jagttid og mulighed for brunstjagt. 

 

Dansk Skovforening ønsker at bevare muligheden for brunstjagt. De store 

skovejendomme lever i deres forvaltning op til Hjortevildtgruppen Fyns 

målsætning for dåvildtet – også ved deres udøvelse af brunstjagt. Muligheden for 

brunstjagt er vigtig for økonomien og incitamentet for at opretholde store 

bestande af dåvildt. Store bestande koster på skovdriften. Store bestande giver 

potentiale for flere store hjorte – til gavn og glæde også for naboer. En ændret 

mulighed for forvaltning vil ændre økonomien – hvilket igen vil ændre 

ejendommens forvaltning af dåvildtet. 

 

Det er nødvendigt at finde fælles løsninger mod målet. Problemer og 

forskelligheder skal ikke tales op. Frivillighed har ikke kunnet løse problemerne i 

forvaltningen af hjortevildtet. 

 

Dansk Skovforening ønsker lokale løsninger baseret på lokale forvaltningsmål. 

Inden for dette skal frihedsgraderne for den enkelte skal være så store som muligt. 
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Der skal arbejdes mod lokale løsninger med lokal forankring og lokal forståelse. 

Modellen fra Langeland (Ref.: Jagttid på hjort i december) har været fremført som 

en mulighed. Historikken på Langeland er en anden. Skovforeningen ser ikke 

modellen som en løsning for hele Fyn. 

 

Kronvildtet har tydeligt vist vanskelighederne i at finde én løsning nationalt. Tror 

ikke at ministerens beslutning vil opfylde målsætningen for forvaltningen af 

kronvildtet. 

 

Fasthold arbejdet i at finde lokale løsninger.     

 

Efterfølgende debat. 

Jan Hjeds: Opfattede forvaltningen af hjortene som den største udfordring. 

Skovforeningen og Danmarks Jægerforbund ønsker begge de største frihedsgrader 

for den enkelte. Hvorfor det? Det virker tydeligvis ikke. Hvorfor ikke et system 

med licensjagt. 

NIR: Ministeren har truffet anden beslutning. Tror ikke på licensjagt som mulig 

løsning. 

 

Anders Cederfeld: Undrede sig over DJ´s modstand mod arealbegrænsninger på 

nedlæggelse af hjorte. Mon ministeren havde reageret mod et fælles forslag fra 

Vildtforvaltningsrådet. 

NIR: Forvaltningen af hjorte er kun en del af problemstillingen. Der er også 

udfordringer i forhold til forvaltningen af hundyr og kalve. 

 

Christian Ahlefeldt: Fandt det meget vigtigt med lokal debat og lokale løsninger. 

Hjortevildtgruppen Langeland har lige indstillet nye lokale jagttider for dåvildt på 

Langeland. Der skal tages lokale beslutninger. Modellen for Langeland passer ikke 

til forholdene på Fyn. 

 

Lars Erlandsen Brun: Pegede på udfordringerne ved en langtrukket proces 

omkring dåvildtet. Hidtidige resultater på Fyn kan sættes over styr. Det årlange 

forløb omkring kronvildtet har været udfordrende for både processen og resultatet.  

 

Rasmus Larsen: Anbefalede udgangspunkt i Langelandsmodellen, hvor der ikke er 

brunstjagt. Spurgt om Skovforeningen er imod modellen grundet den manglende 

brunstjagt. Tidshorisonten for processen om dåvildt er en udfordring. Hjortene vil 

blive udsat for kraftig afskydning. 

 

Christian Ahlefeldt: Mente ikke modellen for Langeland passede til forholdene på 

Fyn. Brunstjagt er vigtig i forhold til den selektive jagt. 

 

Frands Frandsen: Udtalte sig kritisk i forhold til det etiske i brunstjagt. 

 

NIR: Det er legitimt at have synspunkter mod brunstjagt. For kronvildtet kan der 

konstateres ønske om brunstjagt. Der er kommet lokale indstillinger om dette. 

 

Christian Sehestedt: Informerede om udøvelsen af brunstjagten. Hjortene kigges 

ud på brunstpladser. Hjortene nedlægges ikke på brunstpladserne.  
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Søren Nielsen: Fandt forslaget fra den nationale hjortevildtgruppe vedr. kronvildt 

godt og virkningsfuldt. Opfordrede til at kopiere dette over til et fynsk forslag på 

forvaltning af dåvildt.    

  

Kristian Spodsbjerg: Opfordrede til en aktiv og hurtig indsat i arbejdet for en fynsk 

forvaltningsmodel for dåvildt.  

 

 

Årsberetning fra Hjortevildtgruppen Fyn, v./ formand Erik 

Andreassen (EA). 

EA: Beretningen aflægges med baggrund i 4 mdr. på formandsposten for 

hjortevildtgruppen Fyn. Der er sket en del i de 4 måneder. I december kom 

forslaget om kronvildt. Der har været meget debat. Kronvildt er ikke så relevant for 

Fyn, hvorfor der på Fyn ikke bruges tid på kronvildt. Den nationale 

hjortevildtgruppe har i september afholdt en temadag på Fyn med dåvildt som 

tema. Sekretariatet vil kunne svare på spørgsmål til temadagen. 

Efter underskrivelserne på bekendtgørelserne for kronvildt forventes der taget fat 

på processen for dåvildt. Der har den 11. februar været afholdt et temamøde for 

hjortelavene. Et godt møde med drøftelse af mange opgaver. Der skal arbejdes 

videre mod en fælles løsning. Med justeringer kan forslaget fra 2016 måske bruges 

som udgangspunkt (Ref.: Då, kalv og spidshjort 01.10 – 31.01. Dåhjort >spidshjort 

01.12 – 31.12. Ingen arealbegrænsning). 

 

Tak til hjortevildtgruppen og sekretariatet for samarbejdet. 

 

      

 

Status på bestanden af dåvildt på Fyn. 

Sekretær Lars Erlandsen Brun præsenterede en status over bestandene og 

forvaltningen af dåvildtet på Fyn.  

 

Der er indsamlet data fra hjortelavene i forbindelse med den nationale temadag i 

september 2016 og temadagen i februar 2017. 

Sekretariatet har endvidere indhentet data fra DCE på vildtudbyttet af dåvildt og 

råvildt på Fyn for 2015-2016. For både råvildt og dåvildt er der på ca. halvdelen af 

udbyttet på Fyn sket udvidet indberetning på køn og alder. Der skal i vurderingen 

naturligvis være opmærksomhed på validiteten i materialet. Der opfordres til at 

foretage korrekt og udvidet indberetning til vildtudbyttestatistikken. Det giver 

viden fremfor kun mening.   

Sekretariatet har foretaget en række beregninger på disse data. 

 

Der blev vist et slide med dåvildtbestande opgjort kommunevis. Baseret på 

indberetningerne fra hjortelavene er bestanden skønnet til 8.175 dyr. Sekretariatet 

finder bestanden konservativt vurderet. Med udgangspunkt i bestandens årlige 

reproduktion, data fra vildtudbyttestatistikken og en vurdering af udtaget, så 

vurderer sekretariatet bestanden til at være noget større – særligt på nogle 

lokaliteter.  

 

Udbyttet på Fyn er steget fra 1.214 stk. i 10/11 til 1.713 stk. i 15/16 
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Der blev vist et slide med indstillinger/lokale jagttider. Hovedparten af hjortelav 

har indstillet enten ingen eller begrænsede perioder med jagt på dåhjort. Områder 

med særlige jagttider efter jagttidsbekendtgørelsen har alle begrænsninger på 

dåhjort. Der kan udtrækkes nogle hovedtendenser i indstillingerne. Der er generelt 

begrænset åbning på hjorte. Mellemhjorte søges opsparet. Der er øget åbning på 

dåer – primært fra midten af sæsonen. Kalve har fuld jagttid eller jagttid sidst i 

sæsonen. Der er stigende fokus på afskydning af dåer og kalve. 

 

Der er mulighed for udvidet indberetning til vildtudbyttestatistikken. Sekretariatet 

gennemgik tallene. Der er foretaget udvidet indberetning på 871 dyr. Det svarer til 

godt halvdelen af udbyttet på Fyn.  

Til trods for særfredninger og frivillige indstillinger om ingen eller begrænsede 

jagttider på dåhjort - og udvidede indstillinger og muligheder for jagt på då og kalv 

- så ser forvaltningen af dåvildtet på Fyn ud til at være udfordret. 

Afskydningens fordeling på hjorte, dåer og kalve svarer stort set til den 

landsdækkende fordeling af afskydningen på kronvildt, hvor der som bekendt er 

formuleret store problemer med forvaltningen. Afskydningen af dåvildtet på Fyn 

svarer stort set også til afskydningen af dåvildt nationalt. 

Trods forvaltningstiltagene kan der konstateres er ret stort udtag af dåhjorte på 

Fyn. I afskydningen af hjorte skal indregnes udtag af hjortekalve. Langeland skiller 

sig ud med det mindste udtag af hjorte. Assens og Odense har også et udtag af 

hjorte under gennemsnit. Men der er kun et mindre udtag af dyr i disse områder. 

Assens Hjortelav har indstillet frivillig fredning af dåhjorte. Alligevel udgør 

dåhjorte 26 % af udbyttet. 

 

Der kan også konstateres stigende tendens til fodring med henblik på jagtudøvelse. 

 

Problemstillingerne omkring forvaltningen af dåvildtet på Fyn er dermed parallelle 

til problemstillingerne i forvaltningen af kronvildtet.  

 

Hjortelavene finder det generelt vanskelig at fastholde momentum og opbakning 

til indsatsen omkring frivillig forvaltning. 

 

Efterfølgende debat. 

Jan Hjeds: Uanset indstillingerne forvaltes der efter jagtloven. Målenes nås ikke. 

Der er prøvet med frivillighed. Der virker ikke. Der skal tages beslutning om lokale 

jagttider. Gerne licens. Det virker i andre lande. 

 

Kristian Spodsbjerg: Ingen beslutning i aften. Der skal være tid til en ordentlig 

proces.  Men der skal arbejdes mod lokale jagttider på Fyn. 

 

 

Eventuelt. 

Intet. 
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Med venlig hilsen 

 

 

REF: 

Lars Erlandsen Brun 

72 54 35 39 

leb@nst.dk 


