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Hjortevildtgruppen Fyn
  

  

Fyn

J.nr. NST-3464-00007

Ref. LEB

Den 28. september 2011

Hovedpunktsreferat fra 10. møde i Hjortevildtgruppen Fyn, den 19. 
september 2011.
     
Fremmødte:
Hans Kristian Nielsen, Danmarks Jægerforbund (formand)
Kurt G. Holm, Danmarks Naturfredningsforening
Ditlev Berner, Dansk Skovforening
Hans Jacob Clausen, Dansk Landbrug
Anders Cederfeld, Dansk Skovforening/Dansk Landbrug
Børge Langkilde Rasmussen, Friluftsrådet

Fra sekretariatet:
Lars Erlandsen Brun (referent)

1. Ansøgning fra Assens Kommunes Hjortelaug.
Anders og Hans Kristian gennemgik proces om ansøgning. Offentligt møde 
er afholdt. Hjorte- og frugtavlere var inviteret direkte. En enkelt hjorteavler 
var mødt op. På det offentlige møde var der opbakning til udsætningen. Der 
er søgt om udsætning af 50 dyr. Der er finansiering til køb af 30 dyr. 
LEB redegjorde for baggrunden for enhedens spørgsmål til ansøgningen.
Ditlev savnede klare tilkendegivelser fra jordbruget til udsætningen i ansøg-
ningen og stillede spørgsmål til nødvendigheden af udsætning. Anders be-
grundede ansøgningen på disse områder. Hans Jacob fandt at forvaltnings-
planen tog højde for mange forhold. LEB foreslog, at Hjortevildtgruppen Fyn 
inden gruppens behandling af ansøgninger stillede spørgsmål til ansøgerne.

Hjortevildtgruppen indstillede enstemmigt udstedelse af dispensation til ud-
sætning. Naturstyrelsen Fyn træffer beslutning i sagen snarest.

Der blev spurgt til forhold omkring udsætningshegn.
(Ref: Opsætning af udsætningshegn udover 6 uger kan kræve dispensation 
for skovlovens § 8. stk. 4. Dispensation gives efter skovlovens § 38.)

2. Lokale jagttider Langeland.
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Hans Kristian orienterede om Langelandsgruppens forslag til jagttider. Kalv 
1/10 – 31/1, då 1/12 - 31/1, hjort 1/1 – 31/1. Forslaget har til formål at få 
begrænset produktionsapparatet og få flere ældre hjorte i bestanden. Der er 
opbakning fra 4 jagtforeninger på Langeland. Der afholdes årsmøde på 
Langeland den 29. september. Hans og Lars deltager i mødet. Hjortevildt-
gruppen Fyn skal indstille ønsker om særfredninger til Vildtforvaltningsrådet. 
Hjortevildtgruppen Fyn støttede det fremsatte forslag om særfredninger på 
Langeland.

3. Forløb af det nationale årsmøde på Kalø.
LEB orienterede om årsmøde. På årsmødet fortalte LEB om initiativet om-
kring udarbejdelse af forvaltningsplaner. Der var gruppediskussioner om 4 
temaer – herunder forvaltningsplaner. Der var stor interesse for temaet om 
forvaltningsplaner. Eksemplet fra Fyn er efterfølgende udsendt til alle hjor-
tevildtgrupper. Ifølge Hans har Mads Flinterup, DJ, udleveret materiale om 
forvaltningsplaner til alle DJ´s repræsentanter i hjortevildtgrupperne. 

4. Siden sidst.
Der er etableret et samlet hjortelaug for Svendborg Kommune. Der er uden-
for kerneområderne indgået frivillig aftale om fredning af mellemhjorte og 
store hjorte.

I Faaborg Midtfyns Hjortelaug arbejdes der på en model omfattende hele 
kommunen. Behandles på laugets årsmøde

Nordfyns Hjortelaug har på baggrund af problemer med hjorte med tråd og 
hegn i gevirene indgået aftale med Dyrenes Beskyttelse. Dyrenes Beskyt-
telse vil dække dyrlægeregninger på pilebedøvelse af hjortene.

Der søges opbakning til regional tælling medio februar.

5. Råvildtsygen.
Center for Vildtsundhed er omstruktureret og flyttet til KBH. Virusundersø-
gelser i Holland har ikke givet svar. Der var 10 forskellige vira i de 10 prø-
ver. På baggrund af en fransk undersøgelse arbejdes der på en teori om 
parasitbelastning i kombination med stressfaktorer.

6. Årsmøde 2012.
Årsmøde afholdes den 22. marts 2012. Som gæstetaler inviteres Niels 
Søndergaard, DJ, eller Lars Gleerup, Djurs Landboforening. Tema er vildt-
skader. (Ref.: Niels Søndergaard bliver gæstetaler)
Hans Jacob reserver Ringe (Ref.: er sket)

7. Eventuelt.
Opsamling på forvaltningskurset blev besluttet afholdt den 4. februar 2012, 
kl. 10-14. Indhold og rammer overvejes. LEB varsler hjortelaugene om da-
gen. 
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Børge spurgte til eventuelle konflikter mellem hjortevildt og et projekt om 
vinterfugletællinger i perioden 2014 til 2017. Da der forudsættes færdsel 
efter almindelige regler i naturbeskyttelsesloven vurdere gruppen at der ikke 
ville være konflikter.

NST Fyn har givet dispensation til regulering af dåkalve på en ejendom på 
Langeland.

Næste møde planlægges efter behov.

Kommende møder m.m.

Opfølgning på kursus: 4. februar, kl. 10, Sollerup, mødes lidt før
Årsmøde 22. marts, kl. 19, Ringe, mødes ½ time før

Med venlig hilsen

Hans Kristian Nielsen

(Ref. Lars Erlandsen Brun)
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