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Fyn 

J.nr. NST-3464-00007 

Ref. LEB 

Den 23. februar 2017 

 

Til: 

Alle medlemmer af hjortelavene på Fyn 

Kontaktpersoner i områder uden hjortelav   

Hjortevildtgruppen Fyn 

   

  

 

Referat fra den årlige temadag om dåvildt, 11. februar 2017.  
 

Deltagere. 

Der var mødt repræsentanter fra Middelfart Hjortelav, Nordfyns Hjortelav, 

Kerteminde Hjortelav, Tåsinge Hjortelav, Dåvildtgruppen Langeland, Sydvestfyns 

Hjortelav, Assens Hjortelav og Ærø. 

 

Der var ingen deltagelse fra Nyborg, Svendborg og Odense. 

 

Fra HVG Fyn deltog Kurt G. Holm, Danmarks Naturfredningsforening, Børge 

Rasmussen Friluftsrådet, Stig Bille Brahe Selby (Dansk Skovforening), Hans Jakob 

Clausen (Landbrug og Fødevarer), Erik Andreassen, (Danmarks Jægerforbund).  

Afbud fra Anders Cederfeld, (Dansk Skovforening/Landbrug og Fødevarer). 

 

Samlet deltog ca. 30 personer i mødet. 

 

Velkomst. 

Erik Andreassen, formand for Hjortevildtgruppen Fyn (HVG Fyn), bød 

velkommen med en kort præsentation. 

 

 

Overordnet status på bestande og forvaltningen af dåvildt, 

Sekretariatet gennemgik en række slides over bestande og forvaltningen. Den 

fremlagte status baserer sig på besvarelser af spørgeskemaer i sensommeren 2016 

og i januar 2017. Der indgår endvidere data fra DCE vedr. vildtudbytte. 

 

På baggrund af skemaerne estimeres bestanden af dåvildt på Fyn til 8.175 dyr. De 

fleste steder er bestanden i fortsat stigning med 10-15 % årligt. Opgørelsen er 

forbundet med en vis usikkerhed. Der er nok tale om et forsigtigt estimat. Det 

indberettede udbytte indikerer en større bestand. I 2015-16 er der indberettet et 

udbytte på 1.713 stykker dåvildt. Hvis afskydningsprocenten er 20 % vil det svare 

til en bestand på 8.500 ca. dyr. Hvis afskydningsprocenten er 15 % vil det svare til 

en bestand på ca. 11.300 dyr. 

 

Der blev fremvist slides over lavenes indstillinger til frivillig forvaltning og 

særfredningerne gældende for Tåsinge, Langeland og Ærø.  
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På vildtudbytteindberetningen er det muligt at foretage udvidet indberetning på 

hjortevildt (hjort, då og kalv). Af det samlede udbytte på 1.713 stykker dåvildt på 

Fyn er der foretaget udvidet indberetning på 871 dyr – svarende til godt halvdelen 

af udbyttet. Der skal være opmærksomhed på eventuelle usikkerheder i den 

udvidede indberetning. 

Indberetningen viser udfordringer omkring forvaltningen af hjortene. I nogle 

kommuner udgør dåhjorte 40-46 % af udbyttet. I Assens og Odense udgør hjorte 

25-26 % af udbyttet. På Langeland udgør hjorte 22 % af udbyttet.  Afskydningen på 

Fyn – fordelt på dåhjort (35 %), då (32 %) og kalv (33 %) – svarer stort set til den 

landsdækkende fordeling. Fordelingen på dåvildtet svarer også stort set til 

fordelingen på kronvildt, hvor der kan konstateres problemer i forvaltningen. 

Grundlæggende kan udfordringerne i forvaltningen af de 2 arter karakteriseres 

som næsten ens. 

 

Generelt er hjortelavenes indstillinger rette mod opsparing af hjorte gennem 

begrænset jagttid, øget åbning på dåer i sidste halvdel af sæsonen, øget åbning på 

kalve og med mere fokus på afskydning af dåer og kalve. 

 

I praksis viser erfaringerne et stort og stigende udtag af hjorte, tilsidesættelse af 

frivillige henstillinger for hjort og stigende tendens til fordring med henblik på 

jagt. Det opfattes som værende svært at fastholde momentum og opbakning. 

 

Resultatet i den udvidede indberetning af vildtudbytte står i kontrast til lavenes 

frivillige indstillinger. I områder med frivillige indstillinger om begrænset jagttid 

på hjorte bliver jagttrykket i højere og stigende grad rettet mod hjort.  

På Langeland er der en måneds jagttid på hjort, hvilket reducerer 

afskydningsprocenten af hjort. Her kan der konstateres både en stigende andel af 

hjorte og en stigende andel af ældre hjorte i bestanden. Helt lokalt kan der dog 

fortsat konstateres en skæv afskydning og et ensidigt udtag på hjorte. 

 

 

Fra den efterfølgende debat kan udtrækkes følgende: 

Det blev stillet spørgsmål til indberetninger af vildtudbytte. Nogle tilkendegav 

usikkerhed på korrekt indberetning fra jægerne. Der var støtte og opfordringer til 

korrekt indberetning.  

Tendensen til øget afskydning af hjorte og tilsidesættelse af frivillige indstillinger 

kunne genkendes. 

I forhold til målsætningen om større bestande og større udbredelse er 

målsætningen for hjortelavene lykkedes. I forhold til målsætningen for hjorte er 

hjortelavene udfordret. Hjortelavene har svært ved at løse problemstillingerne 

omkring hjorte på frivillig basis.  

Hjortelavene har fortsat en funktion og en opgave. 

  

 

Drøftelse af mulighederne og rammerne for et regionalt 

forvaltningsforslag for Fyn. 

Erik Andreassen gennemgik Miljø- og Fødevareministerens beslutning på 

forvaltningen af kronvildt. Ministeren beslutning har afsmittende effekt på de 

mulige virkemidler i forvaltningen af dåvildt. Ministeren har dømt 

arealbegrænsninger ude. 
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Der tages nu fat på forvaltningsrammerne for dåvildt. På kommende møde i 

Vildtforvaltningsrådet har den Nationale Hjortevildtgruppen bedt om drøftelse af 

kommissoriet for processen omkring dåvildt. HVG Fyn vil gerne være på forkant 

med situationen, hvorfor emnet et sat til drøftelse på temadagen. 

HVG Fyn vil gerne arbejde for en regional forvaltningsmodel gældende for Fyn. 

Der skal fortsat være rum for begrundede lokale særfredninger. 

HVG Fyn har i februar 2016 fremsendt et regionalt forslag til den Nationale 

Hjortevildtgruppen (NHVG). Dansk Skovforening trak sig efterfølgende fra 

forslaget, idet Skovforeningen lægger vægt på muligheden for forvaltning af 

dåhjortene i brunsttiden. Men forslaget kan stadig være udgangspunktet for 

drøftelserne og indstillingen af et regionalt forslag gældende for Fyn. 

 

Fra den efterfølgende debat kan der udtrækkes følgende hovedpunkter: 

Der var tilslutning til at arbejde for regionale forvaltningsrammer gældende for 

Fyn.  

Der skal sikres fortsat mulighed for begrundede særfredninger efter 

jagttidsbekendtgørelsen. 

Der var enighed om den overordnede målsætning for dåvildt. Herunder også 

målsætningen for hjorte. 

Der var forskellige synspunkter på virkemidlerne mod målet.  

Nogle ønskede adskillelse af jagttiden på då/kalv og dåhjort.  

Nogle ønskede mulighed for jagt på hjort i brunsttiden. Nogle ønskede ikke jagt på 

hjort i brunsttiden. 

Der var enighed om nødvendigheden af en begrænsning i de nuværende 5 

måneders jagttid på hjort. 

Der var enighed om behovet for lovbundne regler.   

 

Der blev fremsat synspunkter på beslutningsprocessen. Herunder afstemning. 

 

Sekretariatet frarådede forhastede beslutninger. De nationale processer for 

dåvildtet er endnu ikke fastlagt. Der er endnu ingen bestillinger fra NHVG. 

Forvaltningsrammer gældende for Fyn er efter sekretariatets vurdering betinget af 

muligheden for lokale kompromisser. Der skal være tale om en enig indstilling fra 

HVG Fyn til NHVG. Processen skal ikke trækkes unødigt ud, men der er endnu tid 

nok til en ordentlig proces rettet mod en indstilling fra en enig gruppe. Alternativet 

er tilslutning til de nationale rammer for dåvildt.  

 

På baggrund af drøftelserne vil HVG Fyn udsende en bestilling til hjortelavene. 

Bestillingen vil være på indhentning af forslag til regionale rammer for 

forvaltningen af dåvildt på Fyn. Forslagene skal være begrundede.  

Ansvaret for en eventuel regional indstilling ligger hos HVG Fyn. Bestillingen 

afventer kommende møde i Vildforvaltningsrådet og NHVG. Først efter disse 

møder vil banen og virkemidlerne være klarlagte.  

   

 

Behov for nye initiativer. 

Der var ingen forslag til nye initiativer. Arbejdet vil blive koncentreret omkring de 

regionale rammer for forvaltning af dåvildt. 
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Kurt G. Holm gav en status på tidligere besluttet initiativ omkring vildtspejle. Der 

var sendt en projektbeskrivelse og ansøgning til 15. Juni Fonden. Ansøgningen er 

ikke blevet imødekommet. Der kan overvejes andre fondsmidler. 

 

 

Orientering om NHVG´s årsarrangement på Fyn i september 2016. 

Sekretariatet informerede om arrangementet. Den Nationale Hjortevildtgruppe 

arrangerer hvert år en ekskursion for de regionale hjortevildtgrupper. NHVG 

besluttede, at arrangementet i sensommeren 2016 skulle gå til Fyn og med dåvildt 

som tema.  

NHVG sendte i juni 2016 en bestilling på arrangementet til HVG Fyn og 

sekretariatet. Der var krav om et besøg på en stor ejendom/kerneområde med 

mange års forvaltning af dåvildt og et besøg på en stor ejendom/kerneområde med 

en ny bestand af dåvildt.  

 

På baggrund af bestillingen udarbejdede HVG Fyn og sekretariatet med en kort 

tidsfrist et forslag til et program. Planlægningen var meget påvirket af uroen 

omkring Jægerforbundets formandspost for HVG Fyn.  

I forslaget til programmet var der tilsigtet indlæg med en stor variation i 

principperne for forvaltningen. Programmet blev godkendt af NHVG.  

 

Arrangementet blev afholdt den 8. og 9. september 2016. 

 

Arrangementet tog udgangspunkt med indkvartering i Faaborg. Indlæggene var 

følgende: 

 

Indlæg fra HVG Fyn, v. Anders Cederfeld. 

Tema: Et blik på forvaltningen af dåvildtet på Fyn. Hovedprincipperne i HVG Fyns 

tilgang til opgaven. Frivillighed contra lovgivning. Fordele og ulemper. 

 

 

Indlæg fra Dåvildtgruppen Langeland, v. Christian Ahlefeldt. 

Tema: Forvaltning af dåvildtet gennem særfredning. Hvad er erfaringerne på 

Langeland? Fra 5 til 1 måneds jagttid på hjort.  

 

 

Ekskursion til Brahetrolleborg Gods, v. Søren Nielsen. 

Tema: Fuld fart frem! Hvad med bremsen. En bestand fra 0 til 1.000 på 10-12 år. 

Erfaringer fra et nyt kerneområde for dåvildt. 

 

 

Indlæg fra Sydvestfyns Hjortelav, v. Lars Bøgelund. 

Tema: En bestand forvaltet under frivillige indstillinger. Hvad er erfaringerne?   

 

 

Ekskursion til Ravnholt Gods, v. Peter Andreasen. 

Tema: Det gamle guld. Erfaringer fra et gammelt kerneområde for dåvildt. 

 

Arrangementet blev afsluttet med en debat og opsamling. Fra NHVG var der stor 

tilfredshed med arrangementet. 
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Nordfyns Hjortelav udtrykte betænkelighed ved de store ejendommes deltagelse i 

arrangementet. Til dette oplyste sekretariatet, at NHVG havde bestilt besøg på 2 

store ejendomme/kerneområder. Af de øvrige indslag var de to fra forskellige 

hjortelav og et fra HVG Fyn. Efter sekretariatet vurdering var NHVG og deltagerne 

fra de øvrige hjortevildtgrupper fuldt ud i stand til at håndtere de forskellige 

synspunkter i indslagene.   

 

 

Eventuelt. 

HVG Fyn afholder offentligt årsmøde kl. 19, torsdag den 9. marts 2017. Mødet 

afholdes på Centrovice, Damsbovej 11, 5492 Vissenbjerg. 

Der vil være indlæg fra Dansk Skovforening v. Niels Reventlow, medlem af 

Vildforvaltningsrådet. 

Mød talstærkt op – tag andre med. 

 

 

Erik Andreassen, HVG Fyn, takkede for fremmødet og debatten. 

 

 

 

 

For Hjortevildtgruppen Fyn 

 

   

 

Sekretær 

Lars Erlandsen Brun 

72 54 35 39 

leb@nst.dk 

 


