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Fremmødte:
Kurt G. Holm, Danmarks Naturfredningsforening
Ditlev Berner, Dansk Skovforening
Hans Jacob Clausen, Dansk Landbrug
Anders Cederfeld, Dansk Skovforening/Dansk Landbrug

Afbud:
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Fra sekretariatet:
Lars Erlandsen Brun (referent)

Indledning.
Hans Kristian Nielsen har med øjeblikkelig virkning den 25. september valgt 
at trække sig som formand for Hjortevildtgruppen Fyn. Hjortevildtgruppen 
Fyn udtrykte stor anerkendelse og respekt for Hans Kristians store indsats. 
Udpegningen af en ny formand sker i regi af Danmarks Jægerforbund. 
Som følge af formandens aftræden har sekretariatet haft kontakt til kreds-
formand Arne Greve for afklaring af Hjortevildtgruppens beslutningsdygtig-
hed på mødet d.d. Arne Greve fandt Hjortevildtgruppen fuld beslutningsdyg-
tigt uanset formandens fravær.

1. Ansøgning om udsætning af kronvildt på Fænø.
Fænø Gods har den 14. februar 2012 søgt om dispensation til udsætning af 
20 drægtige hinder og 2 hjorte på Fænø. Efter retningslinjerne for udsæt-
ning af kronvildt skal Hjortevildtgruppen forholde sig til ansøgninger om ud-
sætning af klovbærende vildt. Dispensation til udsætning kræver blandt an-
det en samlet anbefaling fra Hjortevildtgruppen.

Hjortevildtgruppen Fyn kunne ikke anbefale udsætning af kronvildt på Fæ-
nø. Hjortevildtgruppen finder risikoen for udvandring fra Fænø til Fyn som 
værende betydelig. Udvandring af klovbærende vildt fra Fænø til Fyn er 
dokumenteret. Grundet trafikforhold og mangel på egnede kronvildtbiotoper 
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på Nordvestfyn vil udvandring til Fyn være problematisk. Etablering af en 
fritstående kronvildtbestand på Fyn vil rejse store forvaltningsmæssige ud-
fordringer. Skov- og landbruget er meget betænkelig ved risikoen for 
etablering af en kronvildtbestand på Fyn gennem udsætning.

2. Grænsedragning mellem hjortelav.
Emnet er på dagsordenen på baggrund af aktuelle udfordringer mellem 
Sydvestfyns Hjortelav og Svendborg Kommune Hjortelav. Med baggrund i 
forretningsordenen har sekretariatet har udarbejdet et princippapir. Papiret 
beskriver Hjortevildtgruppens beføjelser i forhold til hjortelavene. Hjorte-
vildtgruppen har ingen beføjelser i forhold til lokale hjortlav. Papiret opridser 
hjortevildtgruppens anbefalinger i forhold til grænsedragningen mellem hjor-
telav. Endvidere henvises der til det planlagte møde for hjortelavene i fe-
bruar 2013 om samarbejde og grænsedragning mellem hjortelavene.
Hjortevildtgruppen godkendte med enkelte ændringer det udarbejdede pa-
pir. Sekretariatet reviderer papiret og udsender det til hjortelavene.

I forhold til Sydvestfyns Hjortelav og Svendborg Kommuen Hjortelav tilby-
des lavene Hjortevildtgruppens deltagelse i et afklaringsmøde vedr. græn-
sedragningen. Fra Hjortevildtgruppen vil deltage Kurt G. Holm og Lars Er-
landsen Brun.

3. Fællesmøde for hjortelav.
Temamødet for hjortelav i februar 2012 blev vurderet som vellykket. Der 
blev besluttet afholdelse af et temamøde den 2. februar 2013. Tema vil blive 
samarbejde og dialog mellem hjortelav.

4. Siden sidst.
Den nationale hjortevildtgruppe har indstillet særfredninger til Vildtforvalt-
ningsrådet. Forslagene om særfredninger på Fyn er nævnt i rapporten fra 
den nationale gruppe, men de er ikke indstillet til revision med virkning fra 
2013. Vildtforvaltningsrådet har ikke anbefalet effektuering af særfredninger 
på Fyn med virkning fra 2013.

DN har ændret repræsentation i Vildtforvaltningsrådet. Ella Maria Bishoff 
har afløst Poul Hald Mortensen.

Ditlev orienterede om erfaringerne ved åbning af afskydningen i Sydvest-
fyns Hjortelav.

5. Eventuelt.
NST Fyn har arbejdet på etablering af frigørelseskorps på Fyn. Dyrenes 
Beskyttelse har ikke reageret på henvendelserne fra enheden. Der mangler 
endnu oplysninger fra enkelte hjortelav. Enheden færdiggør papiret på det 
foreliggende grundlag.
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Årsmødet afholdes den 21. marts 2013 i Ringe. Hans Jacob spørger Cen-
trovice om lokaler. Claus Lind – ny formand DJ - inviteres som gæstetaler.
Sekretariatet kontakter Claus Lind.

Næste møde planlægges afholdt i forlængelse af temadagen den 2. februar 
- og afventer ellers udpegningen af ny formand.

Ref. Lars Erlandsen Brun
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