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Fyn 

Ref. CHRBU 

Den 11. Januar 2023 

 

Hjortevildtgruppen Fyn   

   

Hovedpunktsreferat fra møde i Hjortevildtgruppen Fyn, 11. 
januar 2023 
 

 

Fremmødte:  Stig Bille Brahe, Dansk Skovforening  

                         Anders Cederfelt, Dansk Skovforening/ Landbrug og Fødevarer 

                         Børge Langkilde Rasmussen, Friluftsrådet 

                         Hans Jakob Clausen, Landbruget 

                         Nana Bille Adamsen, Danmarks Naturfredningsforening 

                         Carsten Andersen, Danmarks Jægerforbund 

                Christian Ahlefeldt-Laurvig, Dansk Skovforening/ Landbrug og Fødevarer 

                         Christian Buhl, Naturstyrelsen Fyn 

 

Dagsorden for mødet 

 

 Præsentation og velkomst til nye medlemmer af HVG Fyn.  

  

 Planlægning af temadagen for hjortelaugene den 25. februar 2023 

 

 Christian (NST) viser hvor tal for indberetning kan findes på nettet. 

(Efterspurgt ved sidste møde)  

 

 Eventuelt 

 

 

1. Præsentation og velkomst til nye medlemmer af HVG Fyn 

Christian Ahlefeldt-Laurvig bliver budt velkommen i gruppen, og der bliver lavet 

en præsentationsrunde af de øvrige medlemmer. Christian Ahlefeldt-Laurvig 

repræsenterer Dansk Skovforening og Landbrug og Fødevarer og skal overtage 

posten i gruppen for Anders Cederfelt. Der er aftalt at begge sidder med i gruppen 

til temadagen er gennemført, hvor Anders Cederfelt skal holde oplæg som 

formand. 
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2. Planlægning af temadagen for hjortelaugene den 25. februar 2023. 

 

Det aftales at programmet for temadagen den 25 februar 2023 bliver følgende: 

 

Velkomst og præsentation af HVG Fyn (Anders Cederfeldt) 

 

Praktiske ting for dagen (Christian, NST) 

 

Status for hjortevildtet på Fyn (Anders Cederfeldt) 

Anders laver en præsentation af hjortevildtet på Fyn. Nana nævner at man kan 

lave præsentationen på baggrund af formålene beskrevet i kommissoriet for 

regionale hjortevildtgrupper. Anders vil koordinere med Christian(NST), så der 

bliver lavet en præsentation, som kan vises ved oplægget på dagen. 

 

Oplæg Torben Shultz, Danmarks jægerforbund  

 

Oplægget ønskes at omhandle forvaltningsområder og arealkrav på hjort. Carsten 

Andersen koordinerer med Torben Shultz og aftaler endeligt program og tema. 

Han undersøger også, hvordan Torben ønsker at præsenterer oplægget. 

 

Status fra hjortelaugene (debat) 

 

Punktet ligger op til en konstruktiv debat, hvor hjortelaugene får mulighed for at 

komme med en status fra de lokale områder. 

 

Naturstyrelsen sørger for forplejning på dagen og bestiller sandwich på baggrund 

af antal tilmeldte. 

 

Christian, NST sørger for at lave en endelig indbydelse med programmet for 

dagen, som sendes rundt til hjortelaugene. Indbydelsen sendes til tjek ved 

formanden sammen med referatet. 

 

Børge Langkilde Rasmussen oplyser, at han gerne kommer en time før og hjælper 

med forberedelserne til temadagen. 

 

3. Christian (NST) viser hvor tal for indberetning kan findes på nettet. 

(Efterspurgt ved sidste møde)  

 

Christian viste efter mødet Nana Bille, hvor tallene for indberetning kan 

forefindes. 

 

4. Eventuelt 

Ingen har noget at tilføje til eventuelt. 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Christian Buhl 

+45 21 29 10 19 

chrbu@nst.dk 


