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Fyn 

J.nr. NST-3464-00007 

Ref. LEB 

Den 21. april 2017 

 

Hjortevildtgruppen Fyn   

   

  

 

Beslutningsreferat fra møde mellem hjortelavene og 
Hjortevildtgruppen Fyn vedr. indstilling af lokale jagttider på 
dåvildt, 19. april 2017.  
 
Fremmødte:   

 

Hjortelav:  Assens  

 Middelfart 

 Nordfyn 

 Kerteminde 

 Sydvestfyn 

 

HVG Fyn: Stig Bille Brahe, Dansk Skovforening. 

 Kurt G. Holm, DN. 

 Erik Andreassen, DJ. 

 Anders Cederfelt, Dansk Skovforening/Landbrug- og Fødevarer. 

 

Ref.: Lars Erlandsen Brun, NST Fyn. 

 

 

1. Baggrund for mødet. 

 

I forbindelse med årsrapporten 2017 til den Nationale Hjortevildtgruppe er der 

konstateret en mulighed for at indstille lokale jagttider i forbindelse med revision 

af jagttidsbekendtgørelsen. Denne vil træde i kraft i sæsonen 18-19. Indstillingen 

vil alene være på lokale jagttider. Benyttelse af muligheden for indstilling af lokale 

jagttider blev drøftet på et møde i HVG Fyn den 29. marts 2017. Efter mødet - og 

efter efterfølgende intern afklaring af rammerne for fremsættelsen af et forslag til 

lokale jagttider - blev der i HVG Fyn arbejdet mod et fælles forslag. 

Nøgleorganisationer i dette var Danmarks Jægerforbund og Dansk Skovforening.  

 

På baggrund af ovennævnte er hjortelavene inviteret til drøftelse af en indstilling 

om lokale jagttider under følgende rammer: 

 At forslaget sigter mod opfyldelse af hjortevildtgruppens målsætning* for 

bestanden af dåvildt på Fyn. 

 At forslaget skal kunne opnå enighed i HVG Fyn. 

 At muligheden for brunstjagt skal være opfyldt i forslaget. 
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 At forslaget giver alle ejendomstyper rimelige muligheder for forvaltningen af 

dåvildtet. Herunder også på øer med store bestande af dåvildt. 

 At der i forslaget skal tages hensyn til, at der ved afkortning af jagttid 

kompenseres ved et højere jagttryk i den mulige jagttid. 

 At vilkårene for forvaltningen af dåer og kalve (eksempelvis fællesjagter på då 

og kalv) er så optimale som muligt.    

 

Kun jagttider er til drøftelse. Der vil ikke kunne bringes andre forvaltningstiltag i 

spil.  Frist for en indstilling om lokale jagttider til den Nationale Hjortevildtgruppe 

er den 1. juni 2017. 

 

2. Drøftelser og beslutning på mødet. 

 

Som udgangspunkt for drøftelsen fremlagde Danmarks Jægerforbund og Dansk 

Skovforeningen følgende forslag: 

Dåhjort: 16/9 til 31/10 

Då og kalv: 1/10 til 31/1  

 

 

Forslaget medførte debat om: 

Forhold vedr. brunst og brunstjagt. Rammerne for effektiv forvaltning af dåer og 

kalve. Behovet og ønsket om jagttider fremfor frivillig forvaltning. Effekter i 

forhold til målsætningen for bestandene. Muligheden for større og bredere 

afskydning af hjorte ved kortere jagttid, idet andel af hjorte i bestanden stiger 

(eksempel Langeland).  Respekten for alle typer af jagtformer på dåvildt. 

Respekten for alle typer af ejendomsbesiddere. Nødvendigheden for et forlig. De 

overordnede rammer for et forslag til lokale jagttider. Forvaltning af spidshjorte. 

Jagttider i forhold til praktisk forvaltning.  

 

Debatten mundede ud i følgende forslag: 

Dåhjort større end spidshjort: 1/10 til 31/10 og 16/12 til 31/12 

Då, kalv og spidshjort:  1/10 til 31/1  

  

Indstillingen vedrører ikke de lokale jagttider på Tåsinge, Langeland og Ærø. 

 

Organisationerne i Hjortevildtgruppen Fyn tager det besluttede forslag til drøftelse 

i de respektive politiske baglande. Der tilstræbes en hurtig afklaring i de politiske 

baglande. Indsendelse af et forslag til lokale jagttider vil betinge et forslag med 

enighed og opbakning fra alle medlemmer af Hjortevildtgruppen Fyn. 

Et eventuelt forslag til lokale jagttider skal efterfølgende behandles i den Nationale 

Hjortevildtgruppe og Vildtforvaltningsrådet inden endelig beslutning ved Miljø- og 

Fødevareministeren. 

  

Et forslag til den Nationale Hjortevildtgruppe skal begrundes. Hjortevildtgruppen 

Fyn arbejder videre på begrundelserne bag det foreliggende forslag. 
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3. Årsrapport 2017. 

Efter bestilling fra den Nationale Hjortevildtgruppe skal der senest den 20. april 

udarbejdes og indsendes en årsrapport. Hjortevildtgruppen Fyn vil i den 

sammenhæng gerne have tilsendt oplysninger om beslutningerne på årsmøderne i 

hjortelavene. Det gælder specifikt beslutninger på jagttider under frivillig 

forvaltning. 

 

 

4. Eventuelt. 

Intet. 

 

 

 

REF: 

Lars Erlandsen Brun 

72 54 35 39 

leb@nst.dk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


