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Hjortevildtgruppen Fyn

   

  

Fyn

J.nr. NST-3464-00007

Ref. leb

Den 19. august 2014

Referat fra 13. møde i Hjortevildtgruppen Fyn, den 13. august 2014. 

Deltagere:

Hans Jakob Clausen, Børge Rasmussen, Anders Cederfeldt, Kurt G. Holm, Ditlev 

Berner, Hans Kristian Nielsen, Lars Erlandsen Brun (sekretær).

Indledning ved Hans Kristian.

Hans udtrykte glæder ved atter at være formand for hjortevildtgruppen. Hans vil 

lægge kræfter i opgaven – og ser frem til et godt arbejde i gruppen.

I forhold til sidste møde er der følgende udståender:

Udarbejdelse af et udkast til Vejdirektoratet vedr. påkørsler.

Materiale til skelnen mellem smaldå og kalv.

Ved udstillingen i OCC var det svært at sælge varen. Udstillingen af hjorte er i 

disharmoni med budskabet om forvaltning af også hundyr og kalve. Det kan være 

relevant med hundyr og kalve i udstillingen. Sekretariatet undersøger muligheden 

for udstoppede dåer og kalve.

Tidligere formand Kurt Nissen er desværre afgået ved døden.

Evaluering af årsmøde og det nationale årsmøde.

Indholdet på det lokale årsmøde var meget interessant – og afholdelsen forløb 

godt. Deltagelsen i årsmødet vurderes som værende for lavt. Øget annoncering har 

ikke givet flere deltagere. Lokalt er der måske større fokus på deltagelse i årsmøder

i hjortlav – fremfor deltagelse i hjortevildtgruppens årsmøde.

Titlen på årsmødet skal ændres. Repræsentanterne i hjortevildtgruppen 

informerer baglande og netværk om årsmødet.

  

Et godt møde. På det nationale årsmøde fylder dåvildt endnu ikke så meget –

endnu! Generelt udtrykte den nationale hjortevildtgruppe bekymring i forhold til 

manglende opfyldelse af målsætningerne. Forvaltningen af særligt kronvildtet er 

ikke optimal. De mange særfredninger har ikke vist tilstrækkelige resultater i 

forhold til kontrol af bestandsudviklingen og andelen af ældre hjorte. Der var på 

mødet meget debat om forvaltningsredskaber.

Evaluering af status på Fyn i forhold til den nationale målsætning.
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I forhold til det øvrige land vurderes situationen omkring dåvildtet på Fyn som 

værende god i forhold til opfyldelse af den nationale målsætning. Der er i lavene 

øget fokus på korrekt og rettidig forvaltning – og overensstemmelse i forvaltningen 

lavene imellem. Dette fokus skal fastholdes. De frivillige forvaltningsaftaler er et 

nyttigt redskab – med mulighed for hurtig respons på den nødvendige forvaltning.

Status på hjortelav Fyn.

Middelfart: Der har været lidt flow på formandsposten. Ny formand er Lars 

Madsen.

Assens. Generelt er der ro omkring forvaltningen. Der har været lidt udfordringer 

omkring Tybrind.

Sydvest Fyn: Der arbejdes lokalt på afholdelse af fællesjagter. Der er ikke sket 

noget i forhold til grænsedragningen mod Svendborg. Der er ro omkring lavet og 

forvaltningen.

Svendborg

Lavets funktion har været begrænset. Lavet forsøges genoplivet. Formandsposten 

løftes af Jesper Cardi.

Kerteminde: Lavet er i fuld funktion. Lavet har arrangeret en temadag med fokus 

på konflikter i forhold til skovdrift.

Nyborg: Der søges aftale med Kerteminde vedr. grænsedragning ved motorvejen.

Ærø: Der afholdes snart opstartsmøde omkring etablering af et hjortelav.

Langeland: Det kører – men fortsat en del tryk på hjortene. Nogle lodsejere har 

fokus på større afskydning af hundyr og kalve.

Nordfyn: Der er ro omkring arbejdet.

Hjortevildtgruppen fandt det nødvendigt med koordinering af årsmøderne i 

hjortelavene. Både med hensyn til tidspunkter og sammenhæng i indstillinger til 

forvaltningen.

Som repræsentant for DJ afholdte HKN i juni et møde med de lokale hjortelav.

Vildtafværgning på særlige vejstrækninger.

Kort med registrering af påkørsler kan findes på styrelsens hjemmesider. (REF: 

viser påkørsler i perioden 2003 til 2012 – og viser dermed ikke påkørsler af dåvildt 

som konsekvens af bestandsstigninger fra 2012 til nu). Det er nok vanskeligt at 

involvere Vejdirektoratet. Sekretariatet laver et oplæg til organisering og 

lokaliteter for opsætning af vildtspejle. Oplægget bruges i forbindelse med søgning 

af fondsmidler. Oplag og udlevering af spejle kan eventuelt klares af NST.

Fælles hjemmeside, www.hjortevildt.dk.

Der er ikke sket noget. Hans Kristian kontakter Claus Lind. Der er i første omgang 

ikke nødvendigt med en forkromet model. Eventuelt blot med links til diverse 

hjemmesider.

Temamøde for hjortelav i februar 2015.

http://www.hjortevildt.dk/
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Der blev truffet beslutning om følgende temaer:

Trafik og vildtafværgning. Erfaringer omkring fællesjagter.

Der var debat om deltagelse af eksterne indlægsholder. Der skal være balance 

mellem indlægsholdere ved temamødet og det efterfølgende årsmøde. Formanden 

for den nationale hjortevildtgruppe – Lars Jensen – inviteres til at komme med et 

indlæg. Hans Kristian kontakter Lars Jensen. Sekretariatet hører øvrige 

vildtkonsulenter om mulige indlægsholdere i forhold til trafik og vildtafværgning.

Vedr. årsmødet 2015 kontaktes formanden for vildtforvaltningsrådet Jan Eriksen 

om muligheden for et indlæg. Årsmødet søges afholdt i uge 13.

Fastlæggelse af næste møde.

Næste møde afholdes den 8. januar 2015, kl. 13 på Sollerup.

Eventuelt.

Hjortevildtgruppernes formænd har modtaget en invitation til ekskursion til 

Nordtyskland den 25. august. Arrangeret af DJ.

NST Fyn har fået en kritisk henvendelse fra Tåsinge vedr. processen omkring 

særfredningen. Der vil muligvis komme en henvendelse til Hjortevildtgruppen.

Den årlige ekskursion for hjortevildtgrupperne afholdes i Nordjylland den 12. og 

13. september. Program er udsendt den 12. august. Frist for tilmelding er den 22. 

august.  Foreløbig deltager Kurt og Hans.

Ref:

Lars Erlandsen Brun

72 54 35 39

LEB@nst.dk
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