
 

Referat temadag Den Regionale Hjortevildtgruppe. 1.2.2014 
Referent: Kurt G. Holm, Hjortevildtgruppen.  

No:  Referat:  
1 Velkomst. 
 Velkomst ved Kurt Nissen. 
2 Praktiske oplysninger v/ Lars Erlandsen Brun. 
 Praktiske oplysninger om dagens forløb ved Lars E.B.  
3 Grænsedragning mellem hjortelav.v/Kurt Nissen.  
 Indlæg v/Kurt Nissen Hjortevildtgruppen. 

Efter sidste møde var der enighed om, at de enkelte hjortelav måtte tale sammen om 
grænsedragningen, og der har også været dialog. Fik en melding fra Svendborg Hjortelav hvor 
bl.a. egen person blev kritiseret. Havde tilsyneladende forventninger om at det var 
hjortevildtgruppen der skulle trække grænserne. Det har der imidlertid aldrig været lagt op til, så 
har andre den opfattelse er det tid til at revidere dette.  
Når der er en bæredygtig bestand og afskydningen skal begynde er det meningen at hjortelavet 
skal træde i karakter ikke mindst hvad angår dialogen med nabolavene. Ikke mindst er det vigtig at 
man gensidigt informerer om hvilke regler der gælder i de enkelte områder. Hjortelavene har også 
den opgave at informere lodsejerne om reglerne så de kan informere deres jagtlejere.  
 
Anders, Hjortevildtgruppen. Det er en frivillig fredning og den er ikke juridisk bindende. Derfor er 
dialogen den eneste vej. Altså henstillinger der påvirker folk i den rigtige retning.  
 
Knud. Kerteminde. Kommentarer til uro mellem hjortelavene skaber svære vilkår i alle lavene. Der 
tales utroligt meget om det, det gør det sværere at få forståelse. Lad os kalde det forvaltning i 
stedet for fredning. Der bakkes op om forvaltningsplanen i Kerteminde. 
  
Ditlev Hjortevildtgruppen. Vi kan i hjortevildtgruppen samle nogle tråde og har også tidligere 
skrevet om Hjortevildtgruppens synspunkter på grænsedragning.  
 
Finn Assens. Lad os kaldet det jagt i stedet for afskydning.  
 
Uffe Middelfart. Lad os ændre attitude og tale om jagt og forvaltning.  
 
Anders Hjortevildtgruppen.  Hvis vi får gennemslag for en god dialog og at det er frivillige 
henstillinger det drejer sig om, vil problemet med grænsedragningerne forsvinde. 
  
Frands, Nordfyn. Vi kender det ikke på Nordfyn. Undrer mig over at der er så mange problemer.  
 
Kurt N. Hjortevildtgruppen. Vi skulle gerne have den gode dialog så henstillingerne blev fulgt. 
Uenigheden kan opstå den dag afskydningen begynder.  
 
Anders, Hjortevildtgruppen. 27. februar inviterer Assens sine nabohjortelav (Middelfart og 
Nordfyn) til dialogmøde.  
 
 
Uffe. Middelfart. Vi bør hele tiden informere formanden for hjortevildtgruppen så han er ordentlig 
klædt på.  
 
Jens P. Sydvestfyns hjortelav. Undrer mig over at det har givet så voldsomme dønninger. Godt nok 
har vi ikke nået noget resultat, men vi har talt ordentlig sammen.  
 



 
 
Steen, Nyborg: Vil bekræfte sidste indlæg da jeg deltog i deres sidste sidste møde. God dialog men 
ingen enighed. Vil arbejde mod fælles mål. Meget seriøs tone. Måske lidt personfnidder. 
 
Lars E.B. Tag disse indlæg med og vær ambassadører for dem, ikke mindst de sidste to signaler. 
Gør det ikke værre end det er. I Jylland er der mindre dialog, vi ligger meget bedre til på Fyn. 
Bidrag til at tage gassen af ballonen. (Hjortevildtgruppens notat om grænsedragning vedhæftet 
referatet). 
 
Flemming, Tåsinge: Er det ikke bare det halmstrå kritikerne griber efter. Der er nogen der er uden 
for pædagogisk rækkevidde. Lad os få det ned på det niveau hvor det hører hjemme.  
 
Ditlev, Hjortevildtgruppen: Den der skyder, har ikke gjort noget ulovligt. Oplever man lodsejere 
der ikke vil være med, men alligevel følger opfordringerne, er det en positiv historie.   

4 Overordnet gennemgang af bestandsstørrelser, udviklingstendenser og forvaltning. Udtræk 
af spørgeskema.  

 Lars E.B: Lidt kort tid til at svare på spørgeskemaerne, hvordan opfatter I dem? 
Hjortevildtgruppen har brug for oplysningerne til årsrapporten til den nationale hjortevildtgruppe. 
Det kan også være anledning til en status i hjortelavene. 
Skal vi fortsætte med spørgeskemaer? 
 
Kim, Middelfart. Fint med fristen og godt at få sat gang i nogle ting.  
 
? Assens: Fint nok lad os fortsætte.   
 
Spørgeskemaer vil fortsat blive udsendt i forbindelse med temadagen.  
 
 
Sammenskrivning af de indleverede spørgeskemaer gennemgået. Herefter dialog om samme.  
 
Estimater af bestande og bestandsudvikling 
Langeland  2.700   stabilt 
Middelfart   243,    ?  
Sydvestfyn  1.035 (900 x 1,15)  (15 %) 
Nordfyn  420   20 % 
Tåsinge  155   10 % 
Assens   373 (325 x 1,15)  (15 %) 
Svendborg  401 (350 x 1,15)  (15 %) 
Kerteminde  440 (Romsø 275)  (20 %) 
Nyborg  ?   ? 
Odense  ?   ? 
Ærø  125?   ? 
 
 
Skønnet bestand jan 2014  5.892 (6.526 i 2013)? 
Vurderet reproduktion i snit 15 %. Reproduktionsrate er konservativt vurderet. Uden afskydning 
kan denne nærme sig 30 % årligt. 
Det lavere tal for bestanden i forhold til sidste år skyldes, at nogle ejendomme med store bestande 
ikke er medtaget. Hjortevildgruppen vil lave et mere dækkende estimat. 
 
 



 
Generelle tendenser i forvaltningen: 

• Åbning på hjorte i start og slutning af sæson, mellemhjorte søges opsparet. 
• Dåer i slutningen af sæsonen 
• Kalve fuld jagttid eller slutning af sæson 
• Ikke alle steder kontakt til nabolav om indstilling 
• Generelt få tilsidesættelser 
• Særfredning på Tåsinge: Då/dåkalv nov-jan, dåhjort jan. 
• Særfredning på Langeland: Då dec og jan., dåhjort dec, kalve fuld 
• Særfredning på Ærø: Kalv i jan., spidshjort i jan. 
• Generelt god opsparing af store hjorte – dog ikke Langeland og Tåsinge 
• Generelt ikke behov for særfredning gennem lovgivning 
• Vildtskader opleves enkelte steder, problemer på Langeland. Håndteres med dialog 
• Generelt problemer med påkørsler, sorte pletter lokaliseret 
• Svingende aktivitet omkring presse og information 
• Ikke alle har forvaltningsplaner 

 
 
Uffe, Middelfart: Vælg afskydning af dåer først i sæsonen, så vi ikke skyder dåer der bærer et 
foster.  
 
Lars E.B. Hvis man skyder en då væk fra kalven først i oktober, så vil kalven have det svært. 
Samlet betragtet må en afskydning af kalveførende hundyr sidst på sæsonen være bedre end 
afskydning først på sæsonen. 
 
Hjemmesiden som anbefalet på sidste årsmøde er på vej. Domænenavnet hjortevildt.dk er 
foreløbig i hus og man arbejder videre.  
 
Afskydning 12/13 ifgl: vildtudbyttestatestikken, kommuneopdelt:  
Middelfart: 226, Assens: 70, Faaborg: 218, Kerteminde: 113, Nyborg: 107, Odense: 13, 
Svendborg: 165, Nordfyn: 87, Langeland: 591, Ærø: 6: Total 1596  

5 Oplæg ved Mads Flintrup, Danmarks Jægerforbund, vedr. optælling, forvaltning og 
markskader. Herefter debat.  

 Slides vedlagt referatet.  
 
Ditlev, Hjortevildtgruppen: Utroligt spændende, det med handyrene har vi også oplevet med 
råvildtet. Muligvis årsag til sygdommen på Fyn. Holdningsændring – et langt sejt træk.  
 
Anders, Hjortevildtgruppen: Det giver god mening. Nogle områder kan tåle en stor bestand og 
andre områder kan klare langt mindre.  
 
Ditlev, Hjortevildtgruppen. Man er nødt til at have et bille af hvad der er af dåvildt.  
 
Mads DJF: Selvfølgelig skal man have et tal, men et estimat kan gøres uden at gå ud og tælle. 
 
Uffe,Middelfart: Overordnet set skal vi se på hvordan bestanden er sammensat og så må vi forvalte 
ud fra det.  
 
Lars E.B.: Og så skal man gøre meget ud at fortælle jægerne, at man ikke skal skyde alle de 
handyr man kommer om ved.  
 
Mads, DJ: Vi skal gøre den gode forvaltning til det der styrer.  



6 Udveksling af erfaringer omkring afværgning af påkørsel af dåvildt.  
 Lars E.B: Nogle lav har forskellige ting i gang, lad os dele erfaringerne.  

 
Jørgen, Sydvestfyns Hjortelav: 2 sorte pletter. Henvendte sig til vejdirektoratet. Erfaringen med 
VD var trist. De data VD holdt sig til var politianmeldte tilfælde, og dem er der ikke mange af. 
Alle frygter den dag der går menneskeliv tabt. Vil derfor gerne skabe et forebyggelsesklima. 
Koncentrer sig om de 2 sorte pletter. Mere pres på VD.  
 
Lars E.B: Mads, har I kontakt til VD.  
 
Mads, DJF: Kan genkende VD`s reaktion. Kommunerne er mere lydhøre.  
 
Ditlev, Hjortevildtgruppen: Det er nemmere med kommunerne. Der bliver sat skilte op i Faaborg-
Midtfyns kommune når vi henvender os angående kommunevejene.  
 
Uffe, Middelfart: I Middelfart kommune har man forsøgt med vildtspejle, placeret i rabatten i 
samråd med lodsejer. Åbning vender ud mod vejbanen, så bilens lys bliver reflekteret ind i skoven. 
Gode erfaringer. Uffe byggede de første selv af rustfri poleret plade. På Assens-Middelfartvejen 
v/Tybrind er nat påkørslerne nedbragt og nu er det næsten udelukkende dagpåkørsler. Forsøgt bl.a. 
på Ørbæklunde. Tidligere 12 nat påkørsler i jagtsæsonen, nu ingen kun dagpåkørsler og færre end 
før.  Pris ca. 100,- pr stk. (Rustfri stål rør med rustfri plade). Man skal vurdere hvor mange der skal 
være, f.eks ved veksler.  Undgå at lave sluser så dyrene blot koncentreres. Uffe også i kontakt med 
Vejdirektoratet om kantpæle. De er forborede så der kan monteres en vildtreflektor. Man gør det 
ikke, da man ikke mener det virker. Uffe mener at VD ikke har den nødvendige interesse for 
sagen.  
6. Juni Fonden betalte pælene og har efterfølgende fået en rapport om det gode resultat.  
 
Lars E.B: Det kunne være en ide at koordinere det? 
 
Ditlev, Hjortevildtgruppen: Er det ikke en opgave vi kan påtage os i hjortevildtgruppen? 
 
Uffe, Middelfart: 6 Juni Fonden har rigtig mange penge, god ide at sende samlet ansøgning.  
 
Lars E.B.: Uffe rapporterer erfaringen til hjortevildtgruppen og hjortelavene sender opgørelse ind 
over sorte pletter. 
 
Uffe,Middelfart: Duftmiddel også afprøvet. Tilsyneladende virker det. Polytanskum med duft.  
Virker 4-5 uger så virker det ikke længere. Fasangaarden.dk forhandler det.  

7 Arbejdet i hjortelavende: (Momentum) 
 Lars E.B.: Hvordan går det med arbejdet? Kan der holdes momentum internt i lavene og i forhold 

til omverdenen?  
 
Anders, Hjortevildtgruppen: Er ved at drukne i egen succes. Stort set ingen problemer.  
  
Lars E.B.: Vær synlige.  
 
Frands, Nordfyn: Meget aktive. Klager over vildtskader på frøgræsmark. Løst ved at lade 
sweisshundemand træne med sine hunde på stedet. Fin artikel i Fyens Stiftstidende.  
Frigørelseskorps etableret. 
 
Lars, Sydvestfyns hjortelav: Godt gang i det, det meste af tiden. Afskydning er påbegyndt. 
Resultatet bliver kendt ifm årsmødet.  



 
Ditlev, Hjortevildtgruppen: Internet mellem jægere og lodsejere er kendskabet til lavet godt og den 
afstukne politik følges. Fællesspisning til årsmødet giver godt fremmøde. Ikke så stor kontakt til 
den almindelige offentlighed.  
 
Kurt Nissen, Hjortevildtgruppen: Husk kontakt til de lokale jagtforeninger.  
 
Steen, Nyborg: Syd for motorvejen tradition for at skyde dåvildt – ingen interesse for hjortelav.  
Bestande nord for motorvejen hænger sammen med bestandene mod Kerteminde. Prøver at 
indkalde til opstartsmøde igen.  
Vil forsøge at tilpasse forvaltningen nord for motorvejen med Kerteminde hjortelav.  

8 Evaluering af arrangementet.  
 Focus næste år:  

Opfølgning vildtafværgeforanstaltninger.  
Enighed om at vi holder os til første lørdag i februar. 

9 Eventuelt 
 Årsmøde i hjortevildtgruppen 20. marts på Centrovice kl. 19.00. Program bl.a: 

Henrik Berthelsen, Vildtforvaltningsrådet, Landbrug & Fødevarer 
Landbrugets syn på dåvildt og forvaltning af dåvildt.  
Eigil Thomsen, Als Hjortelaug.: Erfaring med fællejagt på hjortevildt.  
 
Arne Greve DJF: I skal give besked inden onsdag kl. 17.00 hvis man ønsker anden formand 
for hjortevildtgruppen.  Hvis der ikke kommer en indstilling om anden formand, vil Kurt 
Nissen være hjortelaugenes indstilling. Arne Greve gør opmærksom på at hvis man er 
utilfreds med den nuværende formand påhviler det de utilfredse at komme med et andet 
forslag.  

 


