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Hovedpunktsreferat fra 19. møde i Hjortevildtgruppen Fyn, 22. 
november 2017.  
 
Fremmødte:  Stig Bille Brahe, Dansk Skovforening. 

 Børge Langkilde Rasmussen, FR. 

 Hans Jakob Clausen, Landbrug- og Fødevarer. 

 Kurt G. Holm, DN. 

 Erik Andreassen, DJ. 

 Anders Cederfelt, Dansk Skovforening/Landbrug- og Fødevarer. 

 

Ref.: Lars Erlandsen Brun, NST Fyn, sekretær for HVG Fyn. 

 

 

1. Opfølgning på referat fra sidste møde. 

Ingen udeståender. 

    

 

2. Siden sidst. Herunder beslutninger om lokale jagttider. 

Erik nævnte, at indstillingen fra HVG Fyn har medført positiv respons fra NHVG 

og fra flere af de øvrige regionale formænd for hjortevildtgrupperne. 

Anders spurgte til den videre proces og usikkerheden for gennemførelsen af 

indstillingen. 

Sekretariatet bemærkede, at den endelige beslutning ligger hos ministeren. 

Forslaget ligger inden for ministerens rammer, hvilket må reducere risikoen for 

tilsidesættelse eller ændringer i indstillingen. Der ligger også en god 

argumentation bag forslaget. Dette minimerer også risikoen for andres indgreb i 

indstillingen. 

 

Sekretariatet orienterede om afholdelsen af en række foredrag om forvaltning af 

då- og råvildt siden foråret.  

 

3. Hvad er status og situationen i hjortelavene? 

Stig nævnte tilsidesættelser af de frivillige aftaler omkring Kerteminde.  

Generelt for Fyn havde gruppen et indtryk af et skred i forvaltningen mod stadig 

stigende afskydning af dåhjorte. Situationen i hjortelavene vurderes som værende 

meget udfordret.   
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Anders optalte planen om afholdelse af en fællesjagt på dåer og kalve omkring 

Erholm. Der overvejes omtale efter afholdelsen af jagten. 

 

Gruppen drøftede problematikkerne omkring tilstrækkelig høj afskydning og 

muligheden for efterfølgende afsætning af det nedlagte hjortevildt. Problemet har 

også været drøftet i den nationale gruppe. Gruppen efterlyste tiltag til sikring af 

bedre forhold omkring afsætning af nedlagt vildt.  

 

 

4. Hvilken proces har NHVG besluttet for dåvildtet. 

Anders spurgte hvorvidt den nationale hjortevildtgruppe var gået lidt i stå i 

arbejdet. Sekretariatet bemærkede, at der kunne være tale om et andet fokus i den 

nationale hjortevildtgruppe. Herunder håndtering af reaktioner på beslutninger i 

NHVG og af ministeren - og den afledte revision af jagtlovgivningen.  

 

Sekretariatet henviste til referatet fra mødet den 26. september 2017 i den 

nationale hjortevildtgruppe. For arbejdet med dåvildtet lægges der op til rammer 

og vilkår svarende til kronvildtet. I referatet nævnes et par bestillinger. 

Sekretariatet har endnu ikke modtaget de omtalte bestillinger fra den nationale 

hjortevildtgruppe. Sekretariatet rykker herfor. 

 

 

5. Planlægning af det årlige temamøde for hjortelavene i februar 2018. 

Der var i gruppen fuld enighed om prioritering og en indsats i forhold til 

hjortelavene. Temadagen skal udtrykke dette. Temadagen blev besluttet afholdt 

lørdag den 24. februar 2018, kl. 10 til 14. Mødet afholdes på Sollerup. 

Som indhold blev foreslået følgende: Gennemgang af forslaget til lokale jagttider, 

status på arbejdet i hjortelavene, hjortelavenes fremtid, initiativer til støtte for 

hjortelavene, et indslag vedr. forvaltning af då- og råvildt. Der inviteres ikke nogen 

gæstetaler.  

 

Erik og sekretariatet udarbejder snarest et forslag til et program for temadagen. 

Sendes til kommentering i resten af HVG Fyn. 

 

 

6. Planlægning af det offentlige årsmøde i marts 2018. 

Årsmødet blev besluttet afholdt den 15. marts 2018 (alternativt den 12. marts).  

Jakob bestilte under mødet lokaler m.m. på Centrovice.  

 

HVG Fyn skal aflægge beretning på årsmødet. Udarbejdelsen af beretningen kan 

påbegyndes allerede nu. 

 

Mulige gæstetalere blev drøftet. Det blev besluttet at invitere Claus Lind, formand 

for DJ, til at deltage med et indlæg. Efter forslag fra Kurt bestilles et indlæg 

omkring tiltag til ændret fokus på forvaltningen (væk fra trofæjagt). Erik kontakter 

Claus Lind.   

 

 

7. Eventuelt. 

Kurt spurgte til frekvensen for udpegningen af medlemmer til HVG Fyn. 



 

 

3 

Sekretariatet henvist til forretningsordenen for HVG Fyn. Heri fremgår der 

tidsrammer for udpegning af medlemmer. Procedurerne i de enkelte 

organisationer er helt op til disse. 

 

Sekretariatet pegede på forretningsordenens afsnit om revision af denne. Efter 

forretningsordenen skal der hvert år i marts tages stilling til revision af denne. 

 

Ved tidligere situationer og uro omkring formandsposten har Sekretariatet været 

mål for kritik grundet forskellige opfattelser af arbejdet i HVG Fyn, forskellige 

opfattelser af medlemmernes rolle, relationer og ligeværdighed samt forskellige 

opfattelser af Sekretariatets rolle og aftale bidrag til gruppen.  Sekretariatet 

foreslog derfor, at forretningsordenen udvides med et afsnit om interne relationer 

og ligeværdigheden blandt organisationerne i gruppen.  

HVG Fyn tilsluttede sig dette. Sekretariatet sender en revideret forretningsorden 

til kommentering og godkendelse i HVG Fyn. 

 

 

REF: 

Lars Erlandsen Brun 

72 54 35 39 

leb@nst.dk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


