Hjortevildtgruppen Fyn

Hovedpunktsreferat fra 20. møde i Hjortevildtgruppen Fyn, 7.
november 2018.
Fremmødte:

Stig Bille Brahe, Dansk Skovforening.
Børge Langkilde Rasmussen, FR.
Kurt G. Holm, DN.
Erik Andreassen, DJ.

Ref.:

Lars Erlandsen Brun, NST Fyn, sekretær for HVG Fyn.

Afbud:

Hans Jakob Clausen, Landbrug- og Fødevarer.
Anders Cederfelt, Dansk Skovforening/Landbrug- og Fødevarer.

1.
Opfølgning på referat fra sidste møde.
Ingen udeståender.

2. Siden sidst.
Erik refererede fra den nationale ekskursion. Har deltaget i et møde med Aa. V.
Jensen Fonden og Nordfyns Hjortelav vedr. udfordringer med ind- og udvandring
af dåvildt til og fra Æbelø. Der arbejdes på et projekt for kortlægning af
vandringerne.
Har deltaget i en temadag afholdt i Ringe om råvildt og dåvildt.
Har holdt et foredrag om dåvildt i Hjortelaug Kolding Vest.
Har fået mange henvendelser om den nye jagttid og udsættelsen til 1. oktober.
HVG drøftede årsagerne til forvirringen om de nye jagttider.
Stig er blevet kontaktet af Ravnholt. De har ikke fået udtaget det planlagte antal
hjorte i oktober. Alternativet er arealbegrænsning fremfor reduceret jagttid.
Lars oplyste om en dispensation til Hindsgavl Dyrehave. MST har gives
dispensation til national jagttid, så afskydningen i dyrehaven kan nå i mål.
Har deltaget i en temadag om råvildtsyge og dåvildt afholdt i Jagtens Hus. Var
betænkelig ved konklusionerne på mødet. Mener ikke eksemplerne fra Sverige og
England kan overføres til forholdene på Fyn. Er nervøs for forkert fokus og forkert
udlægning.
3.

Status for det nationale arbejde omkring forvaltningen af dåvildtet.
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Indstillingen fra den Nationale Hjortevildtgruppe blev drøftet. Alle undtaget DJ
går ind for en arealbegrænsning på hjort. Alle ejendomme kan under overholdelse
af jagtlovens § 18 (mindste arealer for jagt) skyde én hjort. Nummer 2 kræver over
50 ha. Nummer 3 kræver over 100 ha osv.
4. Status og situationen i hjortelavene?
Den nye jagttid vurderes at være overholdt. Der har ikke været kontakt fra HVG
Fyn til hjortelavene.

5. Planlægning af temadagen for hjortelavene.
Temadagen blev besluttet afholdt den 23. februar 2019, kl. 10 til 15 på Sollerup.
Som emner blev drøftet:
Status på råvildtsygen ved. Marian Chriél.
Brug af droner til bestandstællinger. Børge undersøger videre.
Et indslag fra Mads Flinterup, DJ, vedr. råvildt og dåvildt. Det vil være et meget
relevant emne for hjortelavene. Erik kontakter MF.
Lavenes erfaringer med ny jagttid.
Der arbejdes videre med droner, indslag vedr. råvildt og dåvildt, erfaringerne med
ny jagttid.

6. Planlægning af det offentlige årsmøde i marts 2019.
Årsmødet blev besluttet afholdt den 14. marts 2019. Mødet afholdes i Ringe
Fritidscenter. (Erik har bestilt).
HVG Fyn skal aflægge beretning på årsmødet. Udarbejdelsen af beretningen kan
påbegyndes allerede nu.
Råvildtsygen og forvaltningen af råvildt kan indgå som et tema.
Mulige gæstetalere blev drøftet. Der kan vælges et politisk spor og et fagligt spor.
Det blev besluttet at kontakte Christian Sehestedt Juul, Ravnholt, for et indslag om
forvaltning af dåvildt. Christian er nyt medlem af den nationale hjortevildtgruppe
for Landbrug og Fødevarer. Stig kontakter Christian.

7.
Erfaringer fra sæsonstart med ny jagttid.
Drøftet under øvrige punkter.

8. Eventuelt.
Intet.
REF:
Lars Erlandsen Brun
72 54 35 39
leb@nst.dk
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