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Hovedpunktsreferat fra det offentlige årsmøde 
Hjortevildtgruppen Fyn, 15. marts 2018.  
 

Velkomst. 

Erik B. Andreassen (EBA) bød velkommen til de knap 50 mødedeltagere. 

Medlemmerne af hjortevildtgruppen præsenterede sig.  

 

Anders Cederfeld, Dansk Skovforening/Landbrug og Fødevarer. 

Stig Bille Brahe, Dansk Skovforening. 

Kurt G. Holm, Danmarks Naturfredningsforening. 

Børge Rasmussen, Friluftsrådet. 

Hans Jakob Clausen, Landbrug og Fødevarer. 

Erik B. Andreassen, Danmarks Jægerforbund. 

 

Sekretær for Hjortevildtgruppen Fyn, Lars Erlandsen Brun. 

 

Velkomst til Claus Lind Christensen, formand for Danmarks Jægerforbund.  

 

Ordstyrer Georg Guldberg Jensen, HB-medlem Danmarks Jægerforbund. 

 

 

Årsberetning. 

EBA orienterede om den af Hjortevildtgruppen Fyn i maj 2017 indstillede jagttid 

på dåvildt.  

Då, kalv og spidshjort: 1/10 - 31/1.  

Dåhjort større end spids: 1/10 – 31/10 og 16/12 – 31/12.  

Indstillingen berører ikke de lokale jagttider på Langeland, Tåsinge og Ærø. 

 

Indstillingen er fremsat efter drøftelser med hjortelavene og interne drøftelser i 

HVG Fyn i foråret 2017. Indstillingen er via den nationale hjortevildtgruppe og 

Vildtforvaltningsrådet gået til ministeren. Ikrafttræden afhænger af ministerens 

underskrift. 

  

Der er forsat brug for de lokale hjortelav. Tak til hjortelavene for det gode 

samarbejde. Tak til hjortelavene for deltagelsen i temadagen i februar. 

   

Efterårsbestanden 2018 vil måske være på 14-15.000 stk. Vildtudbyttet viser et 

stort udtag af dåhjorte. Udbyttet af dåvildt på Fyn var i 16-17 på ca. 2.100 stk. 
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Et udslip af kronvildt i 2017 rejste spørgsmål om særfredning af kronvildt på Fyn. 

HVG Fyn kunne ikke anbefale særfredning af kronvildt.  

Tak til de øvrige medlemmer af HVG Fyn og sekretæren.   

 

Sekretæren supplerede med oplysninger om bestandsudvikling, data fra den 

udvidede indberetning i vildtudbyttestatistikken, erfaringerne fra Langeland og 

rammerne for arbejdet omkring aftalen/indstillingen om jagttid. Udover 

opfyldelsen af målsætningen for dåvildtet er sigtet med indstillingen at forbedre de 

jagtlige muligheder for alle jægere.  

(Referenten: Se indstillingen og begrundelserne på 

http://naturstyrelsen.dk/naturoplevelser/jagt/lokal-

hjortevildtforvaltning/fyn/moedereferater-mv/) 

 

 

Fra salen var der forskellige synspunkter på vildtudbyttestatistikken. Der blev 

opfordret til at bruge muligheden for udvidet indberetning af vildtudbytte. Gode 

data er klar fordel.  

 

Jan Hjeds udtrykte ros til Hjortevildtgruppen Fyn for indstillingen. Håbede 6 uger 

var tilstrækkeligt til at sikre en korrekt forvaltning af hjortene. Nævnte eksempler 

på dårlig jagtetik.  Spurgte Claus Lind om Jægerforbundets indsat mod dårligt 

jagtetik.  

 

Fra salen var der nogle kritiske synspunkter på muligheden for jagt i brunsten. 

Erik B. Andreassen bemærkede, at det var en forudsætning for aftalen. Det var en 

nødvendig ramme for Skovforeningen. Anders Cederfeld supplerede, at for 

ejendommene med kerneområder for dåvildt, var muligheden for brunstjagt med 

til at bære belastningen ved at huse de store bestande.  

 

Fra salen blev der nævnt eksempler på, at det store udtag af hjorte ikke ligger hos 

ejendomme med kerneområder og store bestande.  

 

Behovet for og udfordringerne ved forvaltningen af dåer og kalve blev fremhævet 

fra flere sider. Afholdelse af fællesjagter blev nævnt som en metode. Fra salen blev 

der nævnt erfaringer omkring organisering og afholdelse af fællesjagter. 

 

Effekten af indstillingen vil blive fulgt via input fra hjortelavene og via data fra 

vildtudbyttestatistikken – herunder den udvidede indberetning. 

  

 

Claus Lind Christensen, formand for Danmarks Jægerforbund.  

Dåvildt – et måltid på bordet eller pynt på væggen? Eller måske noget helt  

andet? Hvordan Danmarks Jægerforbund ser på forvaltningen af dåvildt.  

 

Claus Lind gennemgik forskellige motiver for jagt på og forvaltning af dåvildt. 

Forskellige motiver gør det vigtigt med en fælles ramme og målsætning i drøftelser 

om forvaltningen af dåvildtet. Claus gennemgik organiseringen af arbejdet og 

parterne i arbejdet med hjortevildtet - fra ministeren, Vildforvaltningsrådet, den 

nationale hjortevildtgruppe til de regionale hjortevildtgrupper. Alle partner har 

indflydelse på forvaltningen. Claus skitserede forløbet, processen og resultatet for 

http://naturstyrelsen.dk/naturoplevelser/jagt/lokal-hjortevildtforvaltning/fyn/moedereferater-mv/
http://naturstyrelsen.dk/naturoplevelser/jagt/lokal-hjortevildtforvaltning/fyn/moedereferater-mv/
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kronvildtet, hvor ministeren i sidste ende traf egen beslutning. Der er lært noget af 

forløbet. Der var udfordringer i organisationerne. Der var ikke tilstrækkelig viden 

om forvaltning og biologi.  

 

Paradigmeskifter tager tid. Lavstanken gav maksimalt frihed til jægerne, men 

tiden var ikke moden. DJ har holdninger til hjortevildtforvaltning. Forvaltning 

betyder både ret og pligt. Der skal være tid til uddannelse. DJ kan ikke støtte 

arealkrav. Støtter lav og lokale forsøg. Regulering skal begrænses. Lokal 

indflydelse er et kernepunkt i forvaltningen. Der skal være så lang jagttid som 

muligt. 

 

Lokal forvaltning rejser nogle dilemmaer og udfordringer. Det stiller krav til lokal 

viden. Det kan medføre et stort antal forskellige jagttider. Man skal have mandat. 

Der skal være blik for forskellige behov. Der skal være en national ramme. Det kan 

være nødvendigt med national ”indblanding”. 

 

DJ har nogle krav til rammerne for dåvildtet. Målsætningen for dåvildtet har en 

del år på bagen og bør revideres. Målsætningen skal kunne opfyldes. Der ønskes så 

lang jagttid som muligt. Fodringsproblematikken og etikken skal tages alvorligt. 

Jagttiden skal give plads til forvaltning af produktionsapparatet. Der skal skaffes 

data på forvaltningen. 

Der er opmærksomhed på forløbet og beslutningen bag indstillingen om dåvildtet 

på Fyn. 

 

DJ har en indsatsplan i forhold til kommunikation, organisering, data, mål og 

kompetenceudvikling. Der skal tages stilling om dåvildtet i uge 26 

 

Indlægget fra Claus medførte en del kommentarer fra salen. Der kom forslag til 

afholdelse af temadage som et led i kompetenceopbygning. Temadagene om 

råvildt har vist en vej. Der er sammenhæng mellem forvaltning og 

afsætningsmuligheder. Der skal kigges på bedre afsætningsmuligheder for nedlagt 

hjortevildt. 

Både lodsejere og jægere sidder med nøglen til bedre og korrekt forvaltning. 

Vigtigheden ved samtale blev påpeget.  

Der var flere kommentarer om fodring i kombination med beskydning.   

Claus blev spurgt til arealbegrænsning og licens i forhold til forvaltning af hjorte. 

Claus gav et historiske rids på organiseringen af jægerne i Danmark. 

Jægerforbundet kan ikke bruge arealbegrænsning som et værktøj i forvaltningen.  

 

Eventuelt. 

Rasmus Larsen spurgte om Hjortevildtgruppen Fyn ville tage forvaltningen af 

råvildt op. Erik B. Andreassen tilkendegav, at gruppen havde/ville tage fat på 

forvaltningen af råvildt. 

 

Flere mødedeltagere tilkendegav, at invitationen til årsmødet ikke var bredt 

tilstrækkeligt godt ud. Nogle havde opdaget afholdelsen af årsmødet ved et 

tilfælde. Hjortevildtgruppen Fyn følger op.  

 

Referent 

Lars Erlandsen Brun 


