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1. 

Opfølgning på referat fra sidste møde. 

Intet. 

 

2. 

Siden sidst. 

Erik Andreassen kommenterede på corona-situationen. Havde ikke nyt på 

hjortevildtforvaltningen. 

 

Sekretariatet gav en status på sagen om forgiftning af 5 dåer på Langeland. Den 

undersøgte då blev konstateret død grundet forgiftning af bejdset majs. 

Miljøstyrelsen har politianmeldt forgiftningen. Det er standardkutyme i sager med 

forgiftning. 

 

Sekretariatet har modtaget 2 ansøgninger om regulering af dåvildt i jagttiden før 

og efter solopgang/solnedgang. Der stilles vilkår til sådanne ansøgninger, hvorfor 

NST bad om yderligere oplysninger til ansøgningerne. En ansøger trak 

ansøgningen. Den anden ansøger svarede ikke på de fremsendte spørgsmål. Der 

blev givet afslag på begge ansøgninger. 

 

Suppleret af Kurt G. Holm informerede sekretariatet om et fredningsnævnsmøde 

på Æbelø vedr. bestande af dåvildt, muflon og dispensation til afholdelse af jagt på 

dåvildt på Drejet og Æbeløholm. 
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3. Kommissorium og forretningsorden for hjortevildtgrupperne. 

Gruppen noterede sig det nye kommissorium og den nye forretningsorden. Det 

nye kommissorium og den nye forretningsorden gav ikke anledning til debat eller 

gennemgang af papirerne. 

 

Gruppen besluttede at lade det nye kommissorium afløse det hidtidige specifikke 

kommissorium for HVG Fyn. 

 

Gruppen udpegede Erik Andreassen som formand. Gruppen udpegede Anders 

Cederfelt som næstformand.  

   

4. Effekterne af den nye jagttid efter år 2. 

Gruppen udtrykte usikkerhed ved at konkludere noget på effekterne efter 2 år. 

Men det kan tyde på, at den ændrede jagttid ikke har rykket afskydningen fra 

hjorte og mod kalve og dåer, som det ellers var formålet med ændringen i 

jagttiden. Stig og Anders gav udtryk for en faldene vækstrate i bestanden af 

dåvildt.  

 

 

5. Dåvildt og markskader. 

Hans Jakob nævnte udfordringer med markskader på Nordfyn og Langeland. 

Hans Jakob har i landbrugskredse fremhævet grundejernes ansvar og mulighed 

for at stille krav til forvaltningen og afskydningen på køn og alder.  

Stig og Anders gav udtryk for, at markskader også skulle ses i sammenhæng med 

fornøjelsen og den rekreative og økonomiske værdi i at have en bestand af dåvildt 

på en ejendom. 

Sekretariatet nævnte problematikken hvor kerneområder (skove) og omlæggende 

landbrugsarealer ikke havde samme ejer. Det kan give udfordringer i synet på og 

forvaltningen af dåvildtet. 

 

Gruppen vil fortsat have fokus på dåvildt og markskader. 

 

 

6. Status på det nationale arbejde omkring forvaltningen af dåvildt. 

Sekretariatet informerede om den politisk og administrative proces efter 

Miljøministerens beslutning om at indføre arealkrav på hjort nr. 2 – større end 

spidshjort. Arealbegrænsningen kan medføre udfordringer for dyrehaver og visse 

øer.  

 

Der kan forventes en revision af jagttidsbekendtgørelsen med virkning fra juli 

2022. Der vil komme en proces med ændring af de nuværende lokale jagttider på 

blandt andet Langeland og Ærø. En ændring af den lokale jagttid for Fyn vil være 

gældende indtil gruppen i enighed indstiller en anden jagttid – og/eller indtil 

Miljøministeren beslutter en anden jagttid for dåvildtet på Fyn.   
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7. Planlægning af temadagen for hjortelavene, 2021. 

Temadagen for hjortelavene afholdes normalt i februar. Grundet situationen med 

corona vurderes gruppen afholdelsen af temadagen som værende meget usikker. 

Gruppen aftalte et møde om gennemførelsen af temadagen. Mødet afholdes kl. 15, 

den 11. februar 2021. Mødet afholdes på Søndergaarde, Erholm. 

Erik har lavet aftale med Torben Schultz (DJ´s repræsentant i den nationale 

hjortevildtgruppe) om et indlæg på temadagen. 

 

Sekretariatet sender snarest hjortelavene en mail vedr. situationen omkring 

temadagen. 

 

 

 

8. Planlægning af årsmødet 2021. 

Årsmødet skal normalt afholdes inden udgangen af marts. Som for temadagen 

udtrykke gruppen afholdelsen af årsmødet som usikker. Afholdelsen af årsmødet 

drøftes ligeledes den 11. februar 2021. Stig har fortsat en aftale med en skytte fra 

Skåne vedr. et indlæg på årsmødet. 

 

 

9. Situationen i hjortelavene. 

Efter gruppen vurdering er hjortelavene varierede i aktivitetsniveauet. I nogle 

hjortelav er aktiviteterne neddroslede. Kerteminde Hjortelav har ændret fokus 

mod formidling.  

 

 

10. Eventuelt. 

Intet på eventuelt. 

Med venlig hilsen 
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