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Referat fra temadag for fynske hjortelav den 24. februar 2018.  
 

Fremmødte. 

Repræsentanter for følgende hjortelav og Jægerråd: Nordfyns Hjortelav, 

Middelfart Hjortelav, Assens Hjortelav, Sydvestfyns Hjortelav, Kerteminde 

Hjortelav, Hjortevildtgruppen Langeland, Nyborg Jægerråd. 

 

Alle medlemmer af Hjortevildtgruppen Fyn. 

 

Sekretæren for Hjortevildtgruppen Fyn. 

 

 

Velkomst og praktiske oplysninger. 

Erik Andreassen bød velkommen. Efter gensidig præsentation gav sekretæren 

praktiske oplysninger. 

 

Overordnet status over forvaltningen af hjortevildt på Fyn. 

Sekretær Lars Erlandsen Brun viste slides om forvaltningen af dåvildt og råvildt på 

Fyn. 

 

Der var kommet statusskemaer retur fra 5 hjortelav. Nogle lav har ikke indsendt 

skemaer. Udtræk fra statusskemaerne skal derfor tages med forbehold. 

Statusskemaerne kan ikke give et fuldstændigt overblik over bestandene og 

forvaltningen af dåvildt. 

 

Generelt er der i sæsonen 17-18 oplevet øget afskydning af hjorte – trods 

anbefalinger om begrænset jagt på hjorte. Der er ikke øgede problemer med 

vildtskader og trafik. Hvis jagttidsforslaget fra Hjortevildtgruppen Fyn følges af 

Miljø- og Fødevareministeren, er der efter hjortelavenes vurdering ikke behov for 

lokale frivillige indstillinger. 

 

Udviklingen i afskydningstal fra 10/11 til 16-17 blev fremvist (vildtudbyttestatisik 

17-18 foreligger ikke endnu).  

 

I 16-17 viser et udbytte af dåvildt på Fyn på 2.115 stk. På landsplan er udbyttet 

9.425 stk. Fra 10/11 til 16/17 er udbyttet på Fyn steget med en faktor 1,74. På 
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landsplan er udbyttet steget med en faktor 1.57. Udbyttet på Fyn udgør ca. 21-22 % 

af landsudbyttet. Det er det dobbelte af landsgennemsnittet.  

 

Det indberettede og ikke-korrigerede udbytte af dåvildt på Fyn er på 2.115 stk. 

Tællinger af bestande er vanskelig. Vurderinger af afskydningsprocenter og årlig 

reproduktion på 30 % kan bruges som kvalificeret udgangspunkt for estimat af 

bestanden af dåvildt. Der var enighed om en estimeret afskydning på mellem 15 og 

20 % - hældende til en afskydning på 15 % af efterårsbestanden. Med dette kan 

bestanden i februar 2018 estimeres til ca. 8.800 dyr ved et udtag på 20 % af 

efterårsbestanden og ca. 13.200 dyr ved et udtag på 15 % af efterårsbestanden. 

Hjortevildtgruppen Fyn skal i årsrapporten til den nationale hjortevildtgruppe 

komme med et kvalificeret bud på bestanden. 

 

Der blev vist og gennemgået statistik på den udvidede indberetning på 

kommuneniveau, for Fyn samlet og på landsplan. Af det samlede udbytte på 2.115 

dyr er der udvidet indberetning på 1.103 dyr. For Fyn udgør afskydningen af hjort 

34 %, då 37 % og kalv 29 %. Det svarer stort set til fordelingen på landsplan. På 

kommuneplan fordeler afskydningen af dåhjorte sig fra 21 til 44 procent. Flere 

områder har indstillinger om frivillig og begrænset jagttid på dåhjort. Der kan ikke 

ses effekt af dette i udbyttet.  

Der var enighed om, at der er problemer med tilslutningen til de frivillige 

indstillinger. 

 

Der blev fremvist slides over udviklingen af udbyttet af råvildt. I forhold til 

afskydningen i 99-00 ligger udbyttet i 16-17 på 35 % Et fald på 2/3 i udbytte. Med 

et udbytte på ca. 1,5 dyr pr. 100 ha ligger Fyn i bund med afskydningen af råvildt. 

Fyn har det laveste udbytte af alle områder i Danmark. Bukke udgør ca. 60 % af 

udbyttet. Indregnes der bukkelam udgør handyr endnu mere af udbyttet. På 

landsplan udgør bukke ca. 50 % af udbytte. Afskydningen er skæv i forhold til 

tilgangen. Der skal være fokus på effekterne ved både det man skyder – og det man 

ikke skyder. 

 

Der vurderes ikke at være en positiv udvikling i situationen med råvildtet på Fyn. 

Bestanden er fortsat lav, uden tilvækst i form af lam og med fortsat forekomst af 

syge og svage dyr. Situationen kan ikke umiddelbart forklares som værende 

tæthedsafhængig. Trods undersøgelser er der er ingen veterinær forklaring på 

situationen og den såkaldte fynske syge. Der sættes nye veterinære undersøgelser i 

gang.  

 

Fodring af råvildt vurderes at være et stigende fænomen. Fra et biologisk 

synspunkt er fodring af råvildt ikke nødvendigt.  

 

Efter fremlæggelsen fulgte en debat om forvaltningen af dåvildt og råvildt. Der var 

bred enighed om udfordringerne i forvaltningen af dåvildtet. At balancen i 

afskydningen kunne være bedre. Der blev ligeledes noteret store udfordringer i 

forvaltningen af råvildtet.  

 

Der blev stillet spørgsmål til vildtudbyttestatistikken. Andre alternativer til 

indberetning blev drøftet. Der blev opfordret til korrekt indberetning til 

vildtudbyttestatistikken. 
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Gennemgang og drøftelse af lokale jagttider på Langeland. 

Hans Jakob Clausen orienterede om resultaterne på Langeland. Den nuværende 

lokale jagttid vurderes at være helt i plet i forhold til målsætningen. 

Då og kalv: 1/11 til 31/1.  

Dåhjort: 1/12 til 31/12.  

 

Det har været et langt forløb. Men nu viser resultaterne sig. Man nærmer sig 

målet. Der er efterhånden en god andel af ældre og store hjorte i bestanden. 

Bestanden har bredt sig til hele Langeland. En øget afskydning af dåer og kalve har 

sat stop for en fortsat problematisk vækst i bestanden. Jagttiden på hjort har ikke 

tilgodeset særlige ejendomme. Alle har fået gavn af udviklingen. Den 1. december 

er en stor dag. Jagttrykket i ugerne op til premieredagen er påvirket. Man vil ikke 

risikere at drive hjortene væk. Jagttiden på hjort virker dog ikke begrænsende på 

afskydningen af dåer og kalve.    

 

Jakobs opsamling af erfaringerne fra Langeland blev bekræftet af Christian 

Ahlefeldt-Laurvig, Hjortevildtgruppen Langeland. Der er opnået gode resultater – 

særligt for dåhjorte. 

 

Der var ingen repræsentation fra Tåsinge og Ærø, hvorfor de lokale jagttider blot 

blev nævnt.  

 

Ærø.  

Spidshjort og kalv:  1/1 til 31/1 

Øvrige ingen jagttid. 

 

Tåsinge. 

Dåhjort:   1/1 til 31/1 

Då og kalv:  1/10 til 31/1 

 

 

Situationen ved Kerteminde.  

Stig Bille-Brahe orienterede om situation i Kerteminde Hjortelav. Det er en 

arealmæssig lille kommune. Lavet er opdelt i 2 områder nord og syd for landevejen 

mod Odense – reelt 4 områder med Romsø og området syd for motorvejen. 

Bestanden er nok kun på 50 % set i forhold til arealet og bestandstæthederne på 

resten af Fyn. Hovedparten af bestanden står koncentreret i kerneområder midt på 

Hindsholm. Et ”jægerbånd” vurderes at hindre udbredelse mod syd. Der er en lille 

bestand mellem hovedlandevejen og motorvejen. Der står en bestand i området 

syd for motorvejen. I Nyborg Kommune står der en pæn bestand mod grænsen til 

Kerteminde. Motorvejen begrænser ind- og udvandring. Der er for stor afskydning 

af hjorte. Landskabet er skovfattigt. Der er ikke grundlag for store bestande af 

dåvildt. Lavet støtter indstillingen fra HFG Fyn. Bestanden af råvildt er meget lav. 

 

 

Gennemgang og drøftelse af det indstillede forslag fra Hjortevildtgruppen Fyn og 

særlig jagttid for dåvildt på Fyn. 

Erik Andreassen gennemgik og begrundede indstillingen.  
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Då, kalv og spidshjort: 1/10 til 31/1.  

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

 

Indstillingen er fremsat efter drøftelser i HVG Fyn og efter et møde med 

hjortelavene i april 2017. Som udgangspunktet for drøftelserne var formuleret en 

række forudsætninger. Forslaget om en regional jagttid skulle opfylde 

målsætningen for bestanden, skulle kunne opnå fuld tilslutning i HVG Fyn, skulle 

tilgodese og respektere alle ejendomstyper og jagtformer, skulle give mulighed for 

brunstjagt, skulle give optimale vilkår for forvaltning af dåer og kalve.  

I indstillingen begrundes forslaget til jagttid med en række underliggende data, 

vurderinger og argumenter.  

 

Indlægget medførte en del debat omkring processen og sikkerheden for vedtagelse 

af indstillingen. Indstillingen er gået gennem den nationale hjortevildtgruppe og 

Vildtforvaltningsrådet. Indstillingen er pakket ind i forslaget til en ny 

bekendtgørelse om jagttid. Bekendtgørelsen ligger til ministerens beslutning og 

underskrift. Der vurderes ikke at være noget ”farligt” i indstillingen. Det blev 

vurderet som meget lidt sandsynligt, at ministeren skulle vælge ikke at følge 

indstillingen, men i sagens natur kan der ikke gives en 100 % garanti. Der var 

enighed om, at en tilsidesættelse af indstillingen alvorligt vil undergrave og 

udfordre det lokale og regionale arbejde. 

 

En del af debatten tog afsætning i uklarheder omkring sammenhængen mellem 

indstillinger af lokale jagttider og en igangsat proces omkring forvaltningsrammer 

for dåvildt.  

Den nationale hjortevildtgruppe bad i foråret 2017 de regionale hjortevildtgrupper 

om eventuelle indstillinger om lokale/regionale jagttider på dåvildt. Indstillingen 

fra HVG Fyn er afledt af dette. 

Den nationale hjortevildtgruppe har efterfølgende igangsat en proces om afklaring 

af målsætning, rammerne og forvaltningsredskaberne i det kommende arbejde om 

forvaltning af dåvildt. Dette er en selvstændig proces. Der er ingen direkte kobling 

mellem denne proces og indstillingen fra foråret 2017.  

Processen omkring beslutning af forvaltningsrammer m.m. lukker ikke ned for 

indstillingerne fra foråret 2017.  

 

Indstillingen fra HVG Fyn om regional jagttid genfremsendes til hjortelavene. 

  

 

Hvad med hjortelavene – når/hvis der kommer en regional jagttid for dåvildt på 

Fyn? 

Erik Andreassen gav et oplæg til debat om hjortelavenes rolle i fremtiden. Hvad er 

hjortelavenes grundlag og opgave ved en regional jagttid på dåvildt? Hvilken støtte 

kan HVG Fyn bidrage med? 

 

Der var indlæg fra alle de deltagende hjortelav. Alle fandt det vigtigt at fastholde et 

lokalt organ til drøftelse af og overblik over forvaltning, etik, vurdering af bestande 

osv. De lokale lav blev vurderet som vigtige for arbejdet i HVG Fyn.  

Med en regional jagttid vil der blive et andet fokus i hjortelavene. Det vil være 

nødvendigt med interessante emner og indlæg på lavenes årsmøder. Det blev 

vurderet nyttigt og godt med en bred repræsentation af forskellige interesser i 
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hjortelavene. Forvaltningen af hjortevildtet er en dynamisk opgave, hvorfor det er 

vigtigt at fastholde hjortelavene i forhold til fremtidige drøftelser af forvaltningen 

af hjortevildt. Jagttidsbekendtgørelsen åbnes hvert 3. eller 4. år, hvilket også taler 

for opretholdelse af hjortelavene.  

 

Der var enighed om at arbejdet i hjortelavene og HVG Fyn har båret frugt, og at 

der gennem lavene og HVG Fyn har været reel mulighed for indflydelse på 

rammerne for forvaltningen af dåvildtet.  

 

Det organisatoriske ophæng af HVG Fyn og hjortelavene blev drøftet. HVG Fyn er 

en selvstændig organisation med ligeværdige medlemmer. HVG refererer til den 

nationale hjortevildtgruppe.  

 

HVG Fyn har arbejdet for oprettelsen af lokale hjortelav. Der blev i den forbindelse 

lavet forskelligt understøttende materiale. Materialet blev anbefalet justeret og 

udsendt til hjortelavene. Anders Cederfeld tilbød at lægge hus til et møde om 

hjortelavenes opgaver. 

    

 

Erfaringer med fællesjagt. 

Anders Cederfeld orienterede om erfaringerne med afholdelse af fællesjagt. 

Afskydningskvoterne for godsets jagtkonsortier bliver ikke udnyttet. Fællesjagt 

kunne være en mulighed for højere afskydning af hundyr og kalve. Fællesjagten 

omfattede 1.561 ha og blev afholdt i januar. Man posterede selv skytter og 

drev/trykkede selv sit eget terræn. Grundet terrænet var det ikke nødvendigt med 

skydestiger. Der blev udleveret kort med poster. Der var aftaler med schweissfolk. 

Der blev nedlagt 8 stk. råvildt og 2 stk. dåvildt (kalve) i 12 skud. Der blev set 

meget. Deltagerne var afholdende i skudafgivelsen.  

 

Man skal planlægge jagten i god tid. Man skal fastsætte en dato i god tid. Man skal 

nøje overveje parolen. Hvad der er jagtbart på dagen. Hvad der er ikke jagtbaret på 

dagen. Det har betydning i forhold til tilslutningen til fællesjagten og udbyttet af 

fællesjagten. Drevene må ikke lave for lange – maks. 2 timer. Trykket skal foregå 

roligt. Der skal være fuld opmærksomhed på sikkerheden. Der skal være en fælles 

parade som afslutning på dagen. Udbyttet af dagen skal ikke kun måles på 

mængden af vildt på paraden. Fællesjagt fremmer dialog og opbygger relationer. 

Dialog og relationer er også et vigtigt udbytte.  

 

Middelfart Hjortelav supplerede med tilsvarende erfaringer. Der var også gjort en 

dårlig erfaring. Et jagtkonsortium ville ikke deltage i fællesjagten. På dagen for 

fællesjagten posterede de skytter ved grænserne mod deltagende naboterræner – 

og drev ikke deres eget terræn. 

 

Fællesjagter kan givet et meget stort udbytte. Ved nedlæggelse af store mængder 

vildt skal der være opmærksomhed på hygiejnen ved håndteringen af det nedlagte 

vildt. 

 

Fællesjagter kan flytte en del rundt på dyrene. Det kan give ekstra udfordringer i 

eftersøgninger. 
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Evaluering af dagen.  

Der blev kvitteret for en god temadag. 

 

 

Eventuelt. 

På vegne af HVG Fyn gjorde Erik Andreassen opmærksom på gruppens årsmøde. 

 

HVG Fyn afholder offentligt årsmøde kl. 19, torsdag den 15. marts 2018 på 

Centrovice, Vissenbjerg. 

Som gæstetaler er indbudt Claus Lind Christensen, formand for Danmarks 

Jægerforbund.  

Hjortelavene blev opfordret til at møde talrigt op til arrangementet. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

Hjortevildtgruppen Fyn 

 

Referent: 

Lars Erlandsen Brun 

+45 72 54 35 39 

LEB@nst.dk 

 


