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

 

1. 

Opfølgning på referat fra sidste møde. 

Intet. 

 

2. 

Siden sidst. 

Erik Andreassen berettede om mange henvendelser vedr. ændringen i jagttiden på 

dåhjorte. Havde fået henvendelser om nedlæggelse af dåhjorte i september. Havde 

lokalt kendskab til nedlæggelse af 5 dåhjorte i september. Der skulle også være 

eksempler på bevidst nedlæggelse til trods for fredning i september. Folk ville ikke 

stå frem med oplysningerne, hvorfor der ikke kan handles på oplysningerne. 

 



 

 

2 

Gruppen udtrykte alvorlig kritik og bekymring for denne adfærd fra jægerside. 

Bevidst tilsidesættelse af jagttiderne er en alvorlig situation. 

 

Hans Jakob Clausen orienterede om situationen i Hjortevildtgruppen Langeland. 

Hans Jakob er blevet valgt ind som formand i gruppen. 

 

Kurt G. Holm orienterede om situationen på Æbelø/Nordfyn. Der arbejdes 

målrettet på håndtering og løsning af problematikkerne. 

 

Stig Bille Brahe berettede om stigende bestand af dåvildt i Kerteminde Kommune. 

 

Anders Cederfelt vurderede bestanden i Assens Kommune som stabil. Der skydes 

en del dyr – også hjorte. 

 

Lars Erlandsen Brun orienterede om henvendelser/ansøgninger om regulering af 

dåvildt grundet markskader. Ingen af ansøgningerne opfyldte vilkårene for 

udstedelse af en tilladelse. Afgrøder høstet – altså ingen markskade. Ingen brug af 

afværgemidler på uhøstede afgrøder. Der var forventninger om at få tilladelse til 

regulering af dåhjorte i september. Sådanne gives ikke. I nogle tilfælde er 

baggrunden nok mere jægerinteresser frem for løsning af reelle 

markskadeproblematikker. Et stigende antal ansøgninger om regulering af dåvildt 

vil ikke være overraskende. 

 

3. 

Effekten af jagttider. 

Lars Erlandsen Brun orienterede om vildtudbyttestatistikken for dåvildt i sæsonen 

18/19 – den første sæson med ny jagttid på Fyn. Man kan ikke vide, hvordan 

afskydningen ville have være uden ændringen i jagttiden. Men at dømme efter 

udbyttestatistikken er andelen af nedlagte hjorte uændret på 34-36 %. Ændringen 

vurderes ikke at have medført øget nedlæggelse af kalve og dåer. Udbyttet vurderes 

ikke at svare til tillægget, hvorfor bestanden er i fortsat stigning. Statistikken er 

usikker. Eksempelvis er har 1/3 af dyrene i den udvidede indberetning ukendt 

alder og/eller køn, men der findes ikke bedre materiale. (Ref.: Bilag er vedhæftet). 

 

Kurt G. Holm nævnte en artikel i Jæger, hvor en analyse af udbyttet i Faaborg-

Midtfyn Kommune også konkluderede en udeblevet effekt af ændringen i 

jagttiden. (Ref.: Artikel er vedhæftet).  

 

HVG Fyn var enige om at der, at dømme efter vildtudbyttet 18/19, ikke har været 

nogen effekten ved ændringen i jagttiden. Der er ingen bevægelse mod 

målsætningen for ændringen – mindre afskydning af hjorte, flere ældre hjorte og 

kontrol på bestandene gennem større afskydning af kalve og dåer. I ændringerne 

af jagttiden ligger der også et signalet om behovet for bedre forvaltning. Dette 

signal er ikke modtaget af alle. Det er vanskeligt at få jægerne til at forvalte 

bestanden af dåvildt. Jægerne formår fint at få skudt rigeligt med hjorte på 6 uger. 

Med 4 mdr. jagttid på kalve og dåer er der rigeligt med tid til tilstrækkelig 

afskydning af disse. Korrekt forvaltning må være et spørgsmål om viden og vilje.   

 

Hans Jakob Clausen nævnte, at man på Langeland vil gå efter længere jagttid på 

kalve og dåer.  
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4. 

Uenigheden i HVG Fyn om de gældende jagttider på Fyn. 

Der blev konstateret fortsat uenighed om jagttiden for dåvildtet på Fyn. Gruppen 

er enig om målsætningen for dåvildtet – men man er uenige om 

forvaltningsredskaberne. Gruppen debatterede forvaltningsredskaberne – 

herunder arealbegrænsning på hjort nr. 2. Stig Bille Brahe og Anders Cederfelt 

efterlyste en faglig begrundelse fra DJ i forhold til modstanden mod 

arealbegrænsning. 

 

HVG Fyn skal være klar til at håndtere uenigheden på temamødet for hjortelavene 

og det offentlige møde i 2020.  

Man var enige om, at efter principperne for indstillinger om jagttider, vil en 

ændring af er de nuværende jagttider kun være mulig, når man i gruppen er enige 

om indstilling af andre jagttider. Indtil da er de nuværende jagttider gældende.   

 

5. 

Markskader. 

Naturstyrelsen har behandlet nogle ansøgninger om regulering af dåvildt. Der er 

givet afslag på alle ansøgningerne. Ingen af ansøgningerne har opfyldt vilkårene 

for udstedelse af tilladelse til regulering. Naturstyrelsen (sekretæren for HVG Fyn) 

har under dialogen med de ansøgende lodsejere henvist disse til at kontakte Hans 

Jakob Clausen – landbrugets repræsentant i HVG Fyn. Landmænd er landmænd – 

de er ikke uddannet i vildtforvaltning. Der kan med fordel skabes en større 

forståelse i landbruget om sammenhængen mellem forvaltning og markskader.  

Hans Jakob oplyste, at han på den baggrund har taget initiativ til en artikel i 

landbrugsbladet om forvaltning af dåvildt og markskader. 

 

6. 

Status for det nationale arbejde omkring forvaltning af dåvildtet. 

Programmet til årsmødet den 14. og 15. november for de regionale 

hjortevildtgrupper blev drøftet. Det blev konstateret, at forvaltning af kronvildtet 

fylder meget i programmet. Der er marginalt vedr. dåvildt, uanset at bestanden af 

dåvildt har overhalet bestanden af kronvildt. Gruppen efterlyste større fokus på 

dåvildtet. Dele af forvaltningsredskaberne for kronvildt kan/vil blive brugt også for 

dåvildtet.  Situationen og uenigheden blandt parterne i den nationale 

hjortevildtgruppe blev drøftet. Herunder samforvaltning og arealkrav.  

Et andet element i årsmødet er organiseringen af og funktionen i de regionale 

hjortevildtgrupper. 

 

Der blev aftalt samkørsel. NST stiller med bil. Afgang kl. 8, den 14. november, fra 

parkeringspladsen ved Centrovice, Vissenbjerg.  

 

7. 

Status og situationen i hjortelavene. 

HVG Fyn vurderede, at der var forskelle i aktivitetsniveauet i hjortelavene. Der er 

aktivitet i nogle – andre ligger lidt stille. Det kan være svært for hjortelavene at 

opretholde energi og opmærksomhed. Det kan drøftes på temadagen for 

hjortelavene. 
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8. 

Planlægning af temadagen for hjortelavene.  

Besluttet afholdt på NST Fyn, Sollerup, kl. 10-14, den 29. februar 2020. 

Hovedtema og eventuel indlægsholder afventer årsmødet den 14. og 15. november. 

 

9. 

Offentligt årsmøde HVG Fyn, 2020.  

Besluttet afholdt den 26. marts 2020. Afholdelse på Centrovice blev anbefalet. Erik 

undersøger og bestiller arrangementet. Indlægsholder afventer årsmødet i 

november. Dog undersøger Stig muligheden for et indlæg fra en dansk skytte ansat 

på en ejendom i Skåne. 

 

10. 

Eventuelt. 

Intet.   

 

Med venlig hilsen 

 

 

Ref.: 

Lars Erlandsen Brun 

+45 72 54 35 39 

LEB@nst.dk 

 


