
 

 

Naturstyrelsen • Sollerupvej 24 • Korinth • 5600 Faaborg  
Tlf. 72 54 30 00 • Fax 63 60 10 49 • CVR 33157274 • EAN 5798000860728 • fyn@nst.dk • www.nst.dk  
 

Fyn 

J.nr. NST-3464-00007 

Ref. LEB 

Den 13. december 2016 

 

Hjortevildtgruppen Fyn   

   

  

 

Referat fra 17. møde i Hjortevildtgruppen Fyn, den 5. december 
2016. 
 

Fremmødte:  Stig Bille Brahe, Dansk Skovforening. 

 Børge Langkilde Rasmussen, FR. 

 Hans Jakob Clausen, Landbrug- og Fødevarer. 

 Kurt G. Holm, DN. 

 Erik Andreassen, DJ. 

 

Afbud: Anders Cederfelt, Dansk Skovforening/Landbrug- og Fødevarer. 

 

Ref.: Lars Erlandsen Brun, NST Fyn. 

 

 

1. Præsentation af deltagere. 

Gensidig præsentation bordet rundt. Erik refererede til forhåndsudsendt 

præsentation. Medlemmerne af HVG Fyn udtrykte glæde og forventning til 

samarbejdet i en fuldtallig gruppe. 

 

 

2. Referat fra sidste møde. 

Ingen udeståender. 

 

 

3. Opfølgning på NHVG´s temadage på Fyn. 

Der var i NHVG (National hjortevildtgruppe) og blandt deltagerne stor tilfredshed 

med temadagene på Fyn. Bestillingen fra NVHG omfattede besøg på 2 godser. Her 

valgte HVG Fyn at foreslå Brahetrolleborg og Ravnholt. Enkelte af deltagerne og 

Danmarks Jægerforbund har opfattet nogle af de øvrige indslag på temadagen som 

værende også fra godser. Det er ikke tilfældet. Alle øvrige indslag var fra og på 

vegne af lokale hjortelav og HVG Fyn.      

 

 

4. Status på den nationale forvaltning. 

Ministeren har stadig ikke truffet beslutning om forvaltningen af kronvildt. 

Ministerens beslutning vil udstikke banen for forvaltningen af dåvildt. I forhold til 

dåvildt afventer NHVG derfor ministerens beslutning. Der er ingen viden om 
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tidshorisonten for ministerens beslutning. En udsat beslutning begrænser 

tidsrummet til processen omkring dåvildtet. 

 

 

5. Status på hjortelavene og forvaltningen på Fyn. 

Hjortelavene har overfor Erik udtrykt stor tilfredshed med forvaltningsforslaget 

fra februar 2016.  

Grundet modstand fra større ejendomme mangler der stadig hjortelav på det øst 

og sydøstlige Fyn. Etablering af et hjortelav sidestilles fejlagtigt med 

begrænsninger. I et hjortelav kan der godt arbejdes med differentieret forvaltning. 

I forarbejdet til NHVG´s temadage indhentede sekretariatet status fra 

hjortelavene. I flere af hjortelavene er der udfordringer i tilslutning og fastholdelse 

af momentum i arbejdet. 

 

Sekretariatet har 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.  

 

Sekretariatet har foretaget en række beregninger på disse data. Sekretæren 

gennemgik materialet.  

Alle hjortelav har indstillet enten ingen eller begrænsede perioder med jagt på 

dåhjort. Områder med særlige jagttider efter jagttidsbekendtgørelsen har alle 

begrænsninger på dåhjort. Indberetningerne og beregningerne skal ses med 

udgangspunkt i dette. 

 

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 det desværre dårligt ud med forvaltningen på Fyn. 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. Dette forskyder 

afskydningen yderligere mod handyrssiden. Der vurderes tillige at være 

afholdenhed i afskydningen af dåer og kalve. Problemstillingerne omkring 

forvaltningen af dåvildtet på Fyn er dermed parallelle til problemstillingerne i 

forvaltningen af kronvildtet.  

 

Langeland skiller sig ud med et markant lavere udtag af hjorte – det halve af 

udtaget af hjorte på det øvrige Fyn. På Langeland må dåhjort kun skydes i 

december. Der er lokalt et højt (for højt) jagttryk og udtag af hjorte i december, 

men i det samlede billede er den korte jagttid en begrænsende faktor i udtaget af 

hjorte på Langeland. Der konstateres sideløbende en stigende andel af ældre hjorte 

i bestanden. Ingen ejendomstype vurderes at være særlig tilgodeset med 

særfredningen. Der kan ikke konstateres begrænsninger i de enkeltes muligheder 

for nedlæggelse af hjorte.   
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Assens og Odense har også et udtag af hjorte under gennemsnit. Men der er kun et 

mindre udtag af dyr i disse områder. Assens Hjortelaug har indstillet frivillig 

fredning af dåhjorte. 

  

For råvildt er situationen en endnu større forskydning mod udtag af handyr. 

Forvaltningen af råvildtet er meget problematisk.    

 

Se vedhæftede data i bilag 1. 

 

HVG Fyn drøftede det præsenterede materiale. Med udgangspunkt i de 

præsenterede tal vurderes forsøget med den frivillige forvaltning på Fyn ikke at 

være lykkedes. Målsætningen vurderes ikke at være nået. Der skydes for mange og 

for unge hjorte. Der skydes ikke nok dåer og kalve. Udfordringen omkring 

dåhjortene var forventet i takt med åbningerne på afskydningen. Men indsatsen 

fra hjortelavene og HVG Fyn har desværre ikke kunnet imødegå udfordringerne. 

 

Forvaltningsforslaget fra temadagen i februar 2016 svarer til særfredningen på 

Langeland. Tallene på udbyttet 2015-2016 underbygger og støtter efter HVG Fyns 

opfattelse argumenterne i forvaltningsforslaget fra februar 2016.  

 

 

6. Drøftelse af regional forvaltningsmodel. 

Den lange beslutningsproces omkring kronvildtet medfører et meget kort vindue 

til processen omkring dåvildtet. HVG Fyn besluttede derfor at arbejde videre med 

en forvaltningsmodel for Fyn/nationalt. Der tages udgangspunkt i forslaget fra 

februar 2016. Sekretariatet blev bedt om at supplere forslaget med de aktuelle data 

om vildtudbyttet og den udvidede indberetning. 
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7. Afholdelse af temadagen for hjortelavene (feb. 2017). 

Af hensyn til den regionale beslutningsproces og inddragelsen af hjortelavene 

besluttede HVG Fyn at afholde den sædvanlige temadag for hjortelavene. 

Temadagen afholdes på Sollerup lørdag den 11. februar 2017, kl. 10 til 14. 

Hovedtemaet er drøftelse af en regional forvaltningsmodel. Hjortelavene inviteres 

endvidere til at komme med et indlæg på 3 minutter. Erik og sekretariatet laver et 

forslag til program. Sekretariatet udarbejder skemaer til indsamling af data fra 

hjortelavene.  

 

 

 

8. Forberedelse af årsmødet 2017 (medio marts 2017). 

HVG Fyn drøftede mulige indlægsholdere. Besluttede at invitere Niels Reventlow. 

Stig kontakter Niels. Dato blev drøftet. 

 

REF: Det har efterfølgende været nødvendigt at ændre datoen af hensyn til 

kalenderne hos Erik og Stig. Datoen er nu fastlagt til torsdag den 9. marts 

2017, kl. 19 på Centrovice.  

 

HVG Fyn skal tage fat på processen omkring udarbejdelse af en årsberetning. 

 

Erik og sekretariatet udarbejder et forslag til et program for årsmødet. 

 

 

 

9. Forberedelse af årsrapporten.  

Der forventes den sædvanlige skabelon og tidsfrist for årsrapporten til NHVG. 

Aktiviteter, bestillinger og leverancer geares i forhold til indholdet i årsrapporten. 

Det gælder eksempelvis spørgeskemaerne i forbindelse med temadagen for 

hjortelavene. 

 

 

10. Eventuelt. 

Intet. 

 

 

Bilag 1. Se nedenstående 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

REF: 

Lars Erlandsen Brun 

72 54 35 39 

leb@nst.dk 
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Bilag 1. Statistik då- og råvildt 2015-2016 

Udvidet indberetning 2015-2016 
    

  
DÅDYR 

    KomNr KomNavn Dåhjort Då Kalv I alt % hjort* 

410 410-Middelfart 17 15 10 42 40% 

420 420-Assens 8 6 17 31 26% 

430 430-Faaborg-Midtfyn 74 64 66 204 36% 

440 440-Kerteminde 22 9 17 48 46% 

450 450-Nyborg 44 30 25 99 44% 

461 461-Odense 1 2 1 4 25% 

479 479-Svendborg 44 29 33 106 40% 

480 480-Nordfyn 33 17 26 76 43% 

482 482-Langeland 57 110 90 257 22% 

492 492-Ærø 
  

4 4 0% 

 
Sum Fyn 300 282 289 871 

 

 
Fordeling % Fyn 35% 32% 33% 

  

 
Fordeling % DK 37% 30% 33% 

  

 
Udbytte i alt Fyn 

   
1713 21% 

 
Udbytte i alt DK 

   
7999 

 

 
Fordeling kronvildt 34% (hind)35% 31% 

  

       KomNr KomNavn RÅDYR 
    KomNr KomNavn Råbuk Rå Lam 

 
% buk* 

410 410-Middelfart 132 39 28 199 66% 

420 420-Assens 281 91 84 456 62% 

430 430-Faaborg-Midtfyn 390 115 90 595 66% 

440 440-Kerteminde 97 27 22 146 66% 

450 450-Nyborg 135 34 24 193 70% 

461 461-Odense 120 35 26 181 66% 

479 479-Svendborg 211 71 66 348 61% 

480 480-Nordfyn 213 52 47 312 68% 

482 482-Langeland 225 88 91 404 56% 

492 492-Ærø 21 5 6 32 66% 

 
Sum Fyn 1825 557 484 2866 

 

 
Fordeling % 64% 19% 17% 

  

 
Udbytte i alt Fyn 

   
5366 5% 

 
Udbytte i alt DK 

   
108390 

 

       * For samlet udbytte af handyr skal tillægges en andel af kalve/lam.  
 Udbyttet af handyr er således højere. 

     


