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

 

Erik bød velkommen – efter en lang corona-pause.  

 

 
1. Indstilling af jagttider på dåvildt (regionalt og lokalt). Indstilling med 

arealbegrænsning. Indstilling uden arealbegrænsning. Frist for 
indstillingen er 1. september 2021. 

 

Sekretariatet gav en intro og en uddybning af bestillingen fra den nationale 

hjortevildtgruppe. Ud over indstilling af jagttider er der også mulighed for 

indstilling af forsøgsområder til samforvaltning. Der er knyttet kriterier til 

forsøgsområderne. Der skal tages stilling til både regional jagttid (Fyn) og lokale 

jagttider (Ærø, Tåsinge, Langeland). Indførelse af arealkravet vil være betinget af 

Miljøministerens beslutning. Ny jagttider vil være gældende fra juli 2022. 

 

Med frist 1. september noterede HVG Fyn et tidspres i forhold til inddragelse af 

hjortelavene. Der tages udgangspunkt i tidligere tilkendegivelser over for 

hjortelavene. 

 

HVG Fyn besluttede følgende: 

 

Fyn, med arealbegrænsning på dåhjort (dåhjort større end spidshjort) 

Då og kalv 1/10 - 31/1 

Dåhjort 1/9 – 31/1  
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Fyn, uden arealbegrænsning på dåhjort (dåhjort større end spidshjort) 

Då, kalv og spidshjort 1/10 - 31/1 

Dåhjort større end 

spidshjort 

1/10 – 31/10 og  

16/12 – 31/12 
 
Ved indførelse af et arealkrav på dåhjort større end spidshjort (50 ha) vil 
indstillingen være som fuldt national jagttid. Såfremt der ikke indføres arealkrav 
er indstillingen som de nuværende jagttider.  
 
For indstilling af ændrede lokale jagttider på Tåsinge, Ærø og Langeland tages der 
kontakt til de lokale hjortelav/foreninger. Erik Andreasen kontakter Tåsinge og 
Ærø. Hans Jakob Clausen hører Langeland. Med udgangspunkt i forventningen 
om et arealkrav på dåhjort anbefaler HVG Fyn de lokale lav/foreninger en 
indstilling af fuld national jagttid på Langeland, Ærø og Tåsinge. Lokale 
argumenter om andet end fuld jagttid tages i betragtning. 
 
HVG Fyn har ikke taget initiativer i forhold til forsøgsområder med 
samforvaltning, hvorfor der ikke indstilles sådanne forsøgsområder på Fyn. Hans 
Jakob fortalte, at Centrovice via lodsejerne forsøger at etablere fælles 
forvaltning/fællesjagter i områder med markskadeproblematikker (Områder på 
Nordfyn, ved Midtfyn og på Langeland). 
 
(Ref.: Vedr. fristen 1. september. Fristen 1. september 2021 er efterfølgende 
bekræftet af sekretariatet for den nationale hjortevildtgruppe).   
 
 

2. Opfølgning og drøftelse af årsrapport 2020-2021. Herunder udvikling i 
bestanden, vildtudbyttet og markskadeproblematikker. 

 
Erik takkede Kurt for indsatsen omkring årsrapporten. Der var ingen supplerende 
kommentarer til årsrapporten. Metoderne til estimater af bestande blev 
debatteret. Trods usikkerheder vurderes vildtudbyttestatistikken at være det 
bedste udgangspunkt for estimater af bestande.  
 
 
 

3. Planlægning og afholdelse af årsmøde 2022. 
 
Stig kontakter Carl-Johan Bengtsson (skytte Johannishus Gods, Blekinge, Sverige) 
for et eventuelt indlæg på årsmødet. Det offentlige årsmøde afholdes 17. marts 
2022 – hvis datoen passer for indlægsholderen.  
Stig melder tilbage til HVG Fyn. Hvis datoen passer – så kontakter Hans Jakob 
Centrovice for bestilling af lokale m.m.   

 
 

4. Planlægning og afholdelse af temadag for hjortelav. 
 
Datoen for temadagen blev fastlagt til 26. februar 2022, kl. 10-14. Afholdes på 
Sollerup. 
 

 
5. Eventuelt. 
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Sekretariatet varsler hjortelav og kontaktpersoner om temadagen og årsmødet. 

Inden da sender sekretariatet listen over hjortelav og kontaktpersoner til HVG Fyn 

med henblik på opdatering. 

 

Hans Jakob informerede om en ny digital platform for udleje af dagjagter 

(Openlands). Centrovice er kontaktet af firmaet bag systemet.   

 

 

 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

 

Lars Erlandsen Brun 

+45 72 54 35 39 

LEB@nst.dk 

 


