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Fyn 

Ref. CHRBU 

Den 20. september 2022 

 

Hjortevildtgruppen Fyn   

   

Hovedpunktsreferat fra møde i Hjortevildtgruppen Fyn, 20. 
september 2022. 
 

 

Fremmødte:  Stig Bille Brahe, Dansk Skovforening  

                         Kurt Gamborg Holm, Danmarks Naturfredningsforening 

                         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 

 

Dagsorden for mødet 

 

 Præsentation og velkomst til nye medlemmer af HVG Fyn.  

  

 Drøftelse af gruppens opgaver og arbejdsform (kommissorie, 

forretningsorden m.m.). 

  

 Valg af ny formand. 

  

 Status på forvaltningen af hjortevildtet på Fyn. 

  

 Status på den nationale forvaltning af då- og kronvildt. 

 

 Planlægning af temadagen for hjortelaugene. 

 

 Planlægning af offentligt årsmøde 

  

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

 

Anders præsenterer programmet, hvorefter deltagerne præsenterer sig selv. Der er 

kommet to nye medlemmer i gruppen, siden sidste møde. Nana Bille Adamsen er 

ny repræsentant fra DN i stedet for Kurt, der har valgt at stoppe i 

hjortevildtgruppen. Carsten Andersen er også nyt medlem, han overtager posten 

fra Erik Andreasen, som repræsentant for DJ. 

 

2. Drøftelse af gruppens opgaver og arbejdsform (kommissorie, 

forretningsorden m.m.). 

 

Lars Erlandsen præsenterer kommissoriet for de regionale hjortevildtgrupper og 

henviser til Miljøstyrelsens samt Naturstyrelsens hjemmesider, hvor 

dokumenterne med forretningsform og kommissorie kan forefindes. Der ligger 

desuden referater, retningslinjer mv. fra Hjortevildtgruppen Fyn under 

Naturstyrelsen Fyn på hjemmesiden naturstyrelsen.dk. Lars fortæller om 

hjortevildtgruppens opgaver og nævner, at der skal arrangeres et offentligt 

årsmøde samt leveres en årsrapport til den nationale hjortevildtgruppe. Det 

offentlige årsmøde ligger typisk i marts, her aflægges en beretning fra 

årsrapporten. Årsrapporten til den nationale hjortevildtgruppe skal leveres i juni. 

 

3. Valg af ny formand. 

 

Punktet bliver sprunget over, da man afventer svar fra en eventuel ny 

repræsentant for Dansk Skovforening/ Landbrug. Anders Cederfelt har haft 

kontakt til vedkommende, men afventer et endeligt svar. Det forventes at 

vedkommende vil stille op til formandsposten. Der skal vælges en ny mødedato i 

nærmeste fremtid, så der kan blive valgt en ny formand. Der vil blive sendt 

muligheder rundt. Der er ønske om, at mødet lægges en tirsdag efter kl 15. 

  

4. Status på forvaltningen af hjortevildtet på Fyn. 

 

Lars Erlandsen beretter af bestanden af dåvildt er stigende og at man ser en 

fremgang som hidtil. Der kommer fortsat stigende problemer med skader og 

påkørsler i trafikken. Der mangler fortsat en mere udbredt forvaltning med 

fællesjagter på dåer og kalve. Råvildt bestande på Fyn er stadig nedadgående og i 

sensommeren i år, er der kommet mange henvendelser om syge dyr ved 

Naturstyrelsen. Der er sendt dyr til undersøgelse, så det afventes om de kan 

diagnosticeres. 

 

Anders beretter at man i den lokale hjortevildtgruppe ved Assens også oplever syge 

rådyr. Der er enighed ved bordet om, at det især er ved arealer med skov, at 

råvildtet først konstateres syge. 

 

5. Status på den nationale forvaltning af då- og kronvildt. 

 

Lars Erlandsen beskriver indstillingen fra vildtforvaltningsrådet om 

arealbegrænsning på hjort, som har været oppe i den nationale hjortevildtgruppe. 

Indtil videre står det til, at blive implementeret i juli 2023. Det nævnes, at det bør 
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tages op i hjortevildtgruppen Fyn, så de lokale hjortevildtgrupper orienteres og 

involveres i arbejdet. Det forventes desuden, at der kommer en bestilling i 

forbindelse med arealkravet på hjort og den nye jagttidsbekendtgørelse, som skal 

håndteres i hjortevildtgruppen Fyn. Ved revidering af de lokale jagttider på Fyn, 

bringes det op, at man skal huske at involvere de lokal hjortevildtgrupper, når der 

skal indstilles nye jagttider. 

 

6. Planlægning af temadagen for hjortelavene. 

 

Datoen for temadagen besluttes til sidste lørdag i februar, den 25. februar. Kl 10- 

14 på Naturstyrelsens kontor i Sollerup. Emne til temadagen tager udgangspunk i 

de forventelige nye jagttider. Det overvejes til næstegang, hvem man eventuelt vil 

have som foredragsholder. 

 

7.  Planlægning af offentligt årsmøde 

 

Årsmødet planlægges til 30. marts kl 19 ved Velas, hvis muligt. Både årsmøde og 

temadag bliver annonceret i lokal aviser. Der er enighed om at budskabet skal 

spredes bedre. Ved årsmødet skal der planlægges en årsberetning. Hans Jakob 

Clausen undersøger mulighederne for, at mødet kan afholdes ved Velas.  

 

8. Eventuelt 

 

Kurt Holm takker af og takker for et godt samarbejde i Hjortevildtgruppen Fyn. 

Lars Erlandsen Brun oplyser at han stopper som vildtkonsulent ved Naturstyrelsen 

pr. 1 februar 2023. Lars takker ligeledes for samarbejdet i de mange år 

Hjortevildtgruppen Fyn har være i gang.  

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Christian Buhl 

+45 21 29 10 19 

chrbu@nst.dk 

 


