
Kursus i Kursus i 
forvaltningsplaner for forvaltningsplaner for 

ddååvildtvildt
Hjortevildtgruppen FynHjortevildtgruppen Fyn



IdIdéé og formog formåål med forvaltningsplanl med forvaltningsplan

►►At synliggAt synliggøøre lavet formre lavet formåål.l.
►►At udbrede kendskab til dAt udbrede kendskab til dååvildtets biologi og vildtets biologi og 

adfadfæærd.rd.
►►At skabe overblik og gennemsigtighed over At skabe overblik og gennemsigtighed over 

alle relevante aspekter i forvaltningen af alle relevante aspekter i forvaltningen af 
ddååvildtet.vildtet.

►►At fastlAt fastlæægge politikker pgge politikker påå relevante relevante 
nnøøglepunkter i forvaltningen af dglepunkter i forvaltningen af dååvildtet.vildtet.



FormFormåål og indhold i kursetl og indhold i kurset

►►At give At give hjortelavenehjortelavene en model for opbygning en model for opbygning 
af en forvaltningsplan.af en forvaltningsplan.

►►At give At give hjortelavenehjortelavene de fornde fornøødne faglige dne faglige 
indspil til udarbejdelse af forvaltningsplaner.indspil til udarbejdelse af forvaltningsplaner.

►►At At øøge samarbejdet og kommunikationen ge samarbejdet og kommunikationen 
mellem mellem hjortelavenehjortelavene ppåå Fyn.Fyn.



ProgramProgram

►►Gennemgang og drGennemgang og drøøftelse af elementer i ftelse af elementer i 
forvaltningsplanen.forvaltningsplanen.

►►Fat pFat påå arbejdet arbejdet –– de enkelte de enkelte hjortelavhjortelav
drdrøøfter elementerne i forvaltningsplanen.fter elementerne i forvaltningsplanen.

►►DrDrøøftelse af vftelse af væærdien af kurset.rdien af kurset.
►►Samlet evaluering af kurset.Samlet evaluering af kurset.



Indhold i forvaltningsplanIndhold i forvaltningsplan
►► 1.0. Lavets form1.0. Lavets formåål og sammensl og sammensæætningtning
►► 2.0. Form2.0. Formåålet med forvaltningsplanenlet med forvaltningsplanen
►► 3.0. D3.0. Dååvildtets biologi, adfvildtets biologi, adfæærd og reproduktionrd og reproduktion
►► 3.1. Udsende3.1. Udsende
►► 3.2. F3.2. Føødevalgdevalg
►► 3.3. Levevis3.3. Levevis
►► 3.4. Reproduktion3.4. Reproduktion
►► 3.5. Bestand og udbytte p3.5. Bestand og udbytte påå fri vildtbanefri vildtbane
►► 3.6. Beregningsmodel fra fremskrivning af bestand3.6. Beregningsmodel fra fremskrivning af bestand
►► 4.0. Status over bestand4.0. Status over bestand
►► 5.0. Langsigtet m5.0. Langsigtet måålslsæætning for bestandentning for bestanden
►► 6.0. Forvaltningstiltag6.0. Forvaltningstiltag
►► 7.0. Politik for differentieret forvaltning7.0. Politik for differentieret forvaltning
►► 8.0. Politik for eventuel uds8.0. Politik for eventuel udsæætning af dtning af dååvildtvildt
►► 9.0. Politik for skader p9.0. Politik for skader påå haver, landbrug og skovbrughaver, landbrug og skovbrug
►► 10.0. Politik for 10.0. Politik for problemdyrproblemdyr og trafikog trafik
►► 11.0. Konflikth11.0. Konflikthååndteringndtering
►► 12.0. Politik for samarbejde med 12.0. Politik for samarbejde med øøvrige partervrige parter
►► 13.0. Pressepolitik13.0. Pressepolitik
►► 14.0. 14.0. ØØkonomikonomi
►► 15.0. Relevant lovgivning om d15.0. Relevant lovgivning om dååvildtvildt
►► 16.0. Yderligere viden om d16.0. Yderligere viden om dååvildt og vildt og ddååvildtlavvildtlav
►► 17.0. Bilag17.0. Bilag


