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Hovedpunktsreferat fra det offentlige årsmøde. 
Hjortevildtgruppen Fyn, 14. marts 2019.  
 

 

 

 

Velkomst. 

Erik B. Andreassen (EBA) bød velkommen til godt 60 mødedeltagere.  

 

Velkomst til Christian Sehestedt Juul, Ravnholt, medlem af NHVG.  

 

Ordstyrer Ejgil Jensen, Kredsformand, Kreds 5, Danmarks Jægerforbund. 

 

 

Årsberetning. 

Formand Erik Bech Andreassen fremlagde årsberetning for HVG Fyn. Det har 

været et godt arbejdsår. Den nye jagttid havde rykket sæsonstarten fra 1. 

september til 1. oktober. Det virkede som en rolig start, men i november 2018 

begyndte der at komme beretninger om problemer med ændringen af 

sæsonstarten på dåhjort. Nogle havde ikke været opmærksomme på ændringen. 

 

Ved et møde i november tog HVG Fyn beslutning om afholdelse af en temadag for 

hjortelavene i februar 2019. På temadagen deltog Mads Flinterup, DJ, med et 

indlæg om dåvildt og råvildt. Det var en god temadag.  

 

Erik viste slides over gældende jagttider, principperne bag indstillingen fra maj 

2017 og udviklingen i udbyttet over en årrække og frem til sæsonen 17/18. Opgjort 

på køn, alder og fordeling på kommuner. Der er endnu ikke 

vildtudbytteindberetning på sæsonen 18/19. Der er usikkerhed på indberetningen. 

Det indberettede vildtudbytte for 17/18 er 2.328 stk. dåvildt på Fyn. Hjorte udgør 

34-38 % af udbyttet. Erik spurgte til bud på størrelse af bestanden marts 2019. Et 

bud lød på 15.000 stk. Ministerens beslutning om forvaltningsrammer for dåvildt 

blev nævnt. 

 

Der er mulighed for at indstille ændring af gældende jagttider på dåvildt med 

virkning fra juli 2019 (kommende sæson). Erik nævnte, at HVG Fyns indstilling 

om jagttider fra maj 2017 kører uændret videre fra sæsonen 18/19 til og med 

sæsonen 19/20. Jagttiderne vil således være gældende for den 2-årige periode 18-
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19 og 19/20. Ny indstilling fra 20/21 drøftes i HVG Fyn i kommende år.  (REF: SE 

DOG UNDER EVENTUELT*).  

 

Fra salen blev der spurgt til muligheden for en ens jagttid for hele Fyn? Der blev 

endvidere spurgt til, hvilke argumenter der ville spille ind i indstillingen 2020? 

Erik svarede ved at lade HVG Fyn tage spørgsmålene med det i det videre arbejde. 

 

Erik takkede de øvrige medlemmer af HVG Fyn og sekretær Lars Erlandsen Brun.   

 

 

 

Christian Sehestedt Juul, Ravnholt, medlem af den nationale hjortevildtgruppe for  

Landbrug og Fødevarer.  

Indlæg om forvaltningen af dåvildt på Ravnholt. 

Indlægget fra Christian omhandlede Ravnholt som virksomhed, jagtvæsenet,  

dåvildtforvaltningen, udfordringerne ved den gældende jagttid og arbejdet i den  

nationale hjortevildtgruppe. 

 

Ravnholt er på 2.700 ha. Fordelt på1.400 ha landbrug og 1.300 ha skovbrug. Der  

drives samlet 2.700 ha landbrug i samarbejde med Egeskov.  Der er eget jagtvæsen  

på 1.600 ha. Jagtkonsortier på 1.100 ha. Forvaltningen af dåvildtet indgår ikke i  

jagtlejemålene. Dåvildtet forvaltes af godset selv. Prioriterer jagt og  

vildtforvaltning. Jagtudleje, eget jagt, simuleret jagt. 3 skytter og 1 skytteelev. 

Der drives konferencecenter og udlejes lokaler til arrangementer. Godset har en  

aktiv medieprofil. Christian nævnte diverse bestyrelsesposter. Sidder med i 

Bæredygtig Jagt og den nationale hjortevildtgruppe. 

 

Fra 1863 til 1949 var der en dyrehave på 120 ha med dåvildt, kronvildt, vildsvin og  

virginiahjort på Ravnholt.  I 1863 var der 100 stk. dåvildt på Ravnholt. I 2019 står  

der 975 stk. dåvildt på Ravnholt. I 18/19 er der afskudt 268 stk. dåvildt. Der 

nedlægges en stor hjort pr. 245 ha. Hjort over 2 år udgjorde 4 % af udbyttet. Då og  

kalve udgjorde 90 % af udbyttet. Der er udtaget 27 % af bestanden i 18/19. 

 

Christian fremlagde erfaringer med optælling med drone (termisk kamera).  

Mindre dyr kan sorteres fra. Men då- og råvildt kan forveksles. Der estimeres en  

usikkerhed på 10 % grundet forveksling. Droneoptællingen tyder på en bestand på  

ca. 1.000 stk. dåvildt, hvilket er noget mere end hidtil skønnet. Der tages fat på  

udarbejdelse af en forvaltningsplan på baggrund af de nye bestandstal. Afgørende  

er her hvad ejendomme kan bære og hvilke rammer HVG Fyn giver for 

forvaltningen (jagttider). Der er økonomiske ulemper ved en stor bestand af  

dåvildt. Skader på mark og skov. Udbyttetab på 5-10 %. Det koster 115 kr. at have  

en omsætning på 100 kr. på dåvildt.  

 

Den begrænsede jagttid på dåhjort medfører dårlig forvaltning. Der er  

ikke tid nok, til en målrettet og ordentlig forvaltning. Ravnholt vil fokusere  

på en bedre styring af størrelsen af bestanden.  Man vil søge den optimale bestand 

i forhold til økonomien. Man vil se på sammenhængen mellem rå- og dåvildt. 
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I forhold til HVG Fyn udtrykte Christian ønske om fuld jagttid og forvaltning efter 

faglighed. Der skal være en grænse for brådne kar. Begrænset jagttid rammer alle, 

har begrænset effekt, stresser vildtet i jagttiden og hæmmer fornuftig og faglig 

funderet forvaltning.   

En arealbegrænsning på 50 ha for hjort nr. 2, 3 - og derover – vil ikke stoppe en 

forvaltning i faglighed. Forstod ikke DJ´s manglende opbakning til 

arealbegrænsning for forvaltningsredskab. 

 

Indlægget medførte en del debat om frivillighed, forvaltning i faglighed og brugen 

af jagttid som forvaltningsredskab. Flere udtrykte, at frivilligheden i forvaltningen 

er forsøgt gennem flere år på Fyn – det virker ikke. Frivilligheden i forvaltningen 

har spillet fallit. Der blev givet udtryk for behov for forvaltning gennem lovgivning. 

Tanker om laugsdannelse blev drøftet. Der blev givet udtryk for udfordringer i 

laugs-tanken. Hvilke rettigheder skal det give at være med? Hvilke begrænsninger 

skal der være i ikke at være med? Fra salen var der forslag om licensordninger. 

 

   

 

Eventuelt. 

Stig Bille Brahe Selby takkede Christian for et godt indlæg.  

 

*Stig korrigerede udsagnet om enighed i HVG Fyn om den gældende jagttid for 

dåvildt på Fyn. Dansk Skovforening kan ikke længere bakke op om den gældende 

jagttid på dåhjorte på Fyn. Dansk Skovforening ønsker fuld jagttid på dåhjort fra 

kommende sæson 19/20. Stig begrundede det med jagttidens begrænsende effekt 

på de tidsmæssige rammer for en faglig funderet forvaltning. Skovforeningen ser 

ikke begrænsning i jagttiden som en brugbar metode. Der skal andre metoder i 

spil. Forvaltningsansvaret ligger hos jægerne. 

 

Den udtrykte uenighed i HVG Fyn medførte en del debat om frivillighed som 

virkemiddel i forvaltning. Det blev generelt udtrykt skepsis til frivillighed som 

virkemiddel. Flere fandt det nødvendigt med rammer gennem lovgivning. Nogle 

nævnte begrænset jagttid som virkemiddel. Andre nævnte arealkrav som 

virkemiddel. Der blev udtrykt synspunkter på lodsejernes ansvar i forhold til 

jagtlejere og forvaltningen af dåvildt. Der blev udtrykt forslag til licensordninger. 

Christian Sehestedt nævnte drøftelser i NHVG om laugs-modellen.  

 

Sekretær Lars Erlandsen Brun skitserede rammerne for den videre proces. De 

normale terminer for ændringer i jagttidsbekendtgørelsen er 2020, 2022 - og hvert 

andet år frem.  

I 2019 er der en ekstraordinær mulighed for presserende ændringer i jagttiden for 

dåvildt. Den 15. marts 2019 skal sekretærerne for hjortevildtgrupperne indberette 

indstillingerne til Miljøstyrelsen. Indstillingerne går på behovet for ændringer i 

2019. Her vil uenigheden i HVG Fyn angående jagttiden på dåhjort på Fyn fremgå. 

Der er enighed i HVG Fyn om de gældende jagttider for dåvildt på Ærø, Langeland 

og Tåsinge. Uenigheden er koncentreret om Fyn og øvrige øer.  

Normalt har processen været således, at enhver ændring i eksisterende jagttider 

har krævet en enig indstilling fra den regionale hjortevildtgruppe om en anden 

jagttid. Hidtil er man ikke automatisk faldet tilbage til en national jagttid i tilfælde 

af opstået uenighed. Hvordan uenigheden i HVG Fyn vil blive håndteret afhænger 
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af beslutningerne i den nationale hjortevildtgruppe, beslutninger i 

Vildtforvaltningsrådet og Ministerens beslutning.  

Der pt. ikke siges noget sikkert om jagttiden på dåhjort på Fyn i kommende sæson 

19/20. Måske vil de gældende tider for dåhjort blive ført videre? Måske vil der 

være taget beslutning om ændrede jagttider for dåhjort? Opfordrede jægerne til at 

tjekke den kommende jagttidsbekendtgørelse inden sæsonen. Bekendtgørelsen 

forventes på plads i juli 2019.  

  

 

Erik Andreassen afsluttede med en tak til Christian Sehestedt Juul - og en tak til de 

fremmødte. 

 

 

  

 

Referent 

Lars Erlandsen Brun 

leb@nst.dk 

7254 3539 
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