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FORSLAG til referat fra 15. møde i Hjortevildtgruppen Fyn, den 25. november 
2015. 
 
Fremmødte: Kurt G. Holm, Børge S. Rasmussen, Hans Kristian Nielsen, Anders 
Cederfeld, Ditlev Berner, Hans Jacob Clausen. 
 
Siden sidst. 
HKN har deltaget i årsmøde på Tåsinge den 2. oktober. Kritikkere mødte ikke op 
til årsmødet. 
HKN og HJC har deltaget i årsmødet på Langeland. Det var et god og konstruktivt 
møde. Drøftelser om indberetning, uetisk jagt og tiltag omkring fællesjagter på 
kalv og då. 
Der er skudt en meget stor dåhjort ved Kerteminde. Tilsidesættelsen af den 
frivillige indstilling håndteres lokalt. 
 
Status på fremtidig forvaltning. 
HKN orienterede om punktet. I løbet af nogle dage kommer der et forslag fra den 
nationale hjortevildtgruppe på Naturstyrelsens hjemmeside. HKN gennemgik 
detaljer i forslaget. Forslaget omhandler kronvildt. Hovedprincipperne forventes 
også at gælde for dåvildt. Kalv 1/9-31/1, hind 16/10-31/1, spidshjort 16/10-31/1, 
hjort 1/9-15/10. Der er uklarhed om fredning på mellemhjorte. Forslaget rummer 
arealbegrænsning på hjort. Alle vil kunne skyde 1 hjort. Herefter 1 hjort pr. 100 ha. 
Forhold omkring arealbegrænsning er uafklaret. 
 
Hjortevildtgruppen Fyn fandt et par af elementer diskutable. Særligt 
koncentrationen af jagttiden på hjort i brunsten. 
 
Sekretariatet afklarer den videre proces for behandlingen af forslaget fra den 
nationale hjortevildtgruppe. (LEB: Forhold omkring processen er rejst overfor 
nøglepersoner i hjortevildtforvaltningen. Der må afventes.) 
 
Støtte til hjortelav. 
Det går godt i lavene. Trods postyret omkring det første forslag fra den nationale 
gruppe overholdes de frivillige fredninger. Fastholdelsen af hjortelavene og deres 
funktionalitet blev drøftet. 
 
 
Temadag 2016.  
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Temadagen gennemføres den 6. februar 2016, kl. 10-14 på Sollerup. Forslaget fra 
den nationale gruppe sættes på som tema. Der indhentes oplysninger fra 
hjortelavene via statusskemaer. KGH overvejer at løfte projektet omkring 
påkørsler. LEB sender KGH materialet.   
 
 
Årsmøde i marts. 
Årsmødet gennemføres på Centrovice Vissenbjerg torsdag den 17. marts, kl. 19. 
HKN spørger Svend Bichel om deltagelse. Alternativt inviteres Mads Flinterup. 
 
 
Planlægning om mødedatoer i 2016. 
Afventer overblik over proces for jagttider. Aftale ved temadagen. 
 
Eventuel. 
HJC og LEB orienterede om en ansøgning om regulering af dåhjort i en 
frugtplantage på Langeland.  
LEB orienterede om en politianmeldelse af forhold omkring en hjortefarm ved 
Skårup. 
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