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Fyn 

Ref. CHRBU 

Den 15. November 2022 

 

Hjortevildtgruppen Fyn   

   

Hovedpunktsreferat fra møde i Hjortevildtgruppen Fyn, 15. 
november 2022. 
 

 

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 

                         Lars Erlandsen Brun, Naturstyrelsen Fyn 

                         Christian Buhl, Naturstyrelsen Fyn 

 

Afbud:           Christian Ahlefeldt-Laurvig, Dansk Skovforening/ Landbrug og 

Fødevarer 

 

Dagsorden for mødet 

 

 Præsentation og velkomst til nye medlemmer af HVG Fyn.  

  

 Valg af ny formand og næstformand 

  

 Planlægning af temadagen for hjortelaugene den 25. februar 

 

 Planlægning af offentligt årsmøde  

  

 Eventuelt 
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1. Præsentation og velkomst til nye medlemmer af HVG Fyn 

Det nye medlem at hjortevildtgruppen Christian Ahlefeldt-Laurvig har meldt 

afbud til mødet grundet sygdom. Da de øvrige medlemmer har mødt hinanden ved 

mødet den 20. september, rykkes punktet til næste møde, hvor Christian 

Ahlefeldt-Laurvig forventes at deltage. 

 

2. Valg af ny formand og næstformand. 

Der var enighed i gruppen, at følgende medlemmer er valgt til formandsposten og 

næstformandsposten. 

 

Anders Cederfeldt er valgt som formand   

Nanna Bille Adamsen er valgt som næstformand 

 

3. Planlægning af temadagen for hjortelavene. 

Der bliver drøftet mulige oplægsholdere til temadagen, hvor valget falder på 

Torben Shultz fra Danmarks jægerforbund, som er repræsentant i den nationale 

hjortevildtgruppe. Carsten tager i de kommende dage kontakt til Torben Shultz, 

om han vil deltage som oplægsholder på temadagen. Oplægget fra Torben ønskes 

omhandlende emner omkring forvaltningsområder og arealkrav på hjort. Der 

aftales en plan-b i tilfælde af at Torben Shultz ikke kan deltage. Her nævnes 

herregårdsskytten fra Brahesborg Gods, Morten Toft Truelsen, som kan holde et 

fagligt oplæg om forvaltning af dåvildt. Carsten giver en tilbagemelding til de 

øvrige medlemmer i gruppen, når han har fået besked fra Torben.  

 

Det aftales at invitationen til temadagen skal sendes ud til laugene i god tid, så de 

har tid til at melde sig til temadagen. NST sørger for at sende en forespørgsel ud til 

laugene, så det sikres at kontaktlisten på laugene er ajourført, samt at laugene kan 

ligge datoen for temadagen i kalenderen.  

 

Lars Erlandsen Brun nævner, at gruppen skal være opmærksom på den stigende 

bestand af krondyr, som forekommer i området omkring Svendborg. Dette vil 

kunne give anledning til spørgsmål fra deltagerne på temadagen. Det kunne derfor 

overvejes, om temaet omkring kronvildt på Fyn, skal være et punkt på 

dagsordenen for temadagen. 

 

4.  Planlægning af offentligt årsmøde 

 

Det aftales at årsmødet eventuelt kan flyttes til august i stedet for marts måned, så 

mødet ikke ligger tæt op ad datoen for temadagen. Desuden vil årsmødet kunne 

lægges efter, at årsrapporten er udarbejdet, så denne kan fremlægges på mødet. 

Datoen for årsmødet besluttes ved næste møde. NST forespørg ved MST, hvornår 

bestillingen på årsrapporten forventes at komme, samt om der er krav til hvornår 

på året, at årsmødet skal gennemføres. 

 

5. Eventuelt 

 

Det besluttes at næste møde er tirsdag den 10. januar kl 15 i Sollerup. Mødet 

afholdes så det sidste forud for temadagen kan planlægges og at Christian 

Ahlefeldt-Laurvig kan møde gruppen. Desuden skal datoen for årsmødet besluttes. 
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Der er ønske om, at der ved mødet den 10. januar, bliver vist hvor man kan finde 

tallene for indberetning af vildt, da tallene skal bruges til at udarbejde 

årsrapporten. Christian Buhl vil på mødet vise, hvor tallene for indberetningerne 

kan findes. 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Christian Buhl 

+45 21 29 10 19 

chrbu@nst.dk 

 


