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Ref. leb

Den 12. december 2013

Referat fra 12. møde i Hjortevildtgruppen Fyn, den 27. november 2013. 

Deltagere:

Hans Jakob Clausen, Ditlev Berner, Kurt Nissen, Lars Erlandsen Brun (sekretær).

Afbud:

Børge Rasmussen, Anders Cederfeldt, Kurt G. Holm

Planlægning af erfa-møde for hjortelavene.

Erfa-mødet afholdes lørdag den 1. februar 2014, kl. 10 på Sollerup. Der planlægges 

efter afslutning kl. 14.

Der blev truffet beslutning om følgende temaer:

Trafik og påkørsler, optælling, vildtskader, hjemmesider, fælles portal, 

grænsedragning.

Der arbejdes på eksternt indlæg ved Mads Flinterup, Danmarks Jægerforbund. 

(Sekretær har d.d. sendt mail til Mads)

Planlægning af årsmøde.

Afholdes den kl. 19, torsdag den 20. marts 2014 i Vissenbjerg.

Kurt Nissen fremlægger beretning – med fokus på emner fra temadagen. Ditlev 

præsenterer statistik. Der arbejdes på eksterne indlæg. Henrik Bertelsen fra 

Landbrug og Fødevarer kontaktes om et indlæg (Sekretær har d.d. sendt mail til 

Henrik). Der søges en person til indlæg om erfaringerne ved fællesjagt på hundyr 

og kalve på tværs af ejendomsskel (Sekretær har d.d. kontaktet Mads Flinterup om 

mulige personer). 

Markskadeproblematik.

Lokalt oplever der udfordringer. Lavene opfordres til opmærksomhed omkring 

problemerne. Der skal åbnes rettidigt for afskydning. Fællesjagter på hundyr og 

kalve kan være en metode til forvaltning og imødegåelse af markskader. Der 

forsøges indlæg herom på årsmødet. 

Situationen i lavene.
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Der er varierende aktivitet og synlighed i lavene. Der fornemmes udfordringer i og 

mellem lavene. Hjortevildtgruppen Fyn opfordrer til samarbejde og synlighed.

Dåvildt og trafik.

Vejdirektoratet kræver udførlig dokumentation for sorte pletter. Vejdirektoratet 

indhenter kun dokumentation fra Falck. En del påkørsler bliver derfor ikke 

registreret. Kommuner reagerer hurtigere på henvendelser. 

Erfaringer med trafik og afværgning deles på tema-mødet for hjortelavene. 

Hjortevildtgruppen kontakter Vejdirektoratet med spørgsmål om registrering af 

påkørsler og vurdering af behov for tiltag mod påkørsler. Sekretær laver udkast.

Særfredning og forveksling mellem smaldå og kalv.

Hjortevildtgruppen tager initiativ til håndtering af problemet. Der anvises metoder 

til skelnen mellem smaldå og kalv. 

Eventuelt.

Kurt refererede fra årsmødet på Kalø. Et godt møde med fokus på forvaltning.

Der har været årsmøde på Langeland. Der forsøges et skifte mod frivillige 

forvaltningsaftaler.

Ærø vil forsøge oprettelse af et lav. Stiftende møde i jan/feb 2014.

Ingen deltagere fra Fyn til den nationale ekskursion til Nordsjælland i 

sensommeren. Fokus var på dåvildt. Deltagelse fra Fyn var savnet.

Jagt- og fiskerimesse i OCC den 25-27/4 2014. Hans Kristian Nielsen vil gerne 

hjælpe på standen. Der skal være yderligere hjælpere fra hjortevildtgruppen. Der 

søges også hjælpere på lavene. Kurt foreslog udstilling af gevirer i forskellige aldre.

Ref:

Lars Erlandsen Brun
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