
Hjortevildt møde d. 28-09-2016 kl. 19.00 

Ringe Golfklub Golfparken, 5750 Ringe 

Referat:    

Ved mødet deltog 31 jægere fra laug og jagtforeninger. 

Kredsformanden bød velkommen og fortalte at mødets primære mål var at finde en ny formand til 

Hjortevildtgruppen Fyn. Kredsformanden orienterede også om, at det faktisk var det tredje møde, hvor 

søgningen af en formandskandidat havde 1. prioritet, og at ingen måtte være i tvivl om, at en formand ville 

få kredsbestyrelsens fulde opbakning og støtte. Herefter overgav han ordet til HB medlem Norbert F. V. 

Ravnsbæk 

Norbert Ravnsbæk fortalte om hvor vigtigt det var vi fandt en kompetent formand. Norbert fortalte om 

formandens job, et job der kræver sund fornuft, at være samlende, men også beslutsom, formidle og ikke 

mindst, samarbejde med de øvrige organisationer, der har interesse i hjorteforvaltningen. 

Norbert fortalte lidt om hvad der var sket siden mødet den 29. aug. 2016 i Ejby, hvor vigtigt det var, at er vi 

har en fælles forståelse og søger enighed i en fremtidig forvaltning af dåvildtet. Dådyrforvaltningen bliver det 

næste store skridt, når kronvildtforvaltningen er endeligt vedtaget.  Norbert fortalte at Fyn vil spille en 

meget central rolle i den kommende dådyrdebat, med de mange dyr vi har. Norbert omtalte ekskursionen på 

Fyn den 8-9-september, hvor de havde været på Ravnholt, Brahetrolleborg samt hørt indlæg vedr. 

forvaltningen på Langeland, han talte om for og imod areal krav. DJs holdning er meget klar -  absolut ingen 

areal krav! Norbert gjorde tydeligt opmærksom på, at fandt Fyn ikke en formand var der risiko for 

manglende indflydelse fremadrettet. 

Arne Greve præsenterede Erik Bech Andreassen, som kandidat til formandspladsen. 

Erik Bech Andreassen takkede for indstillingen og de fremmødtes opbakning. Erik tilkendegav, at ville 

kredsbestyrelsen indstille ham og ville HB godkende hans kandidatur, ville han gå 100% ind i arbejdet, men 

gjorde samtidig opmærksom på, at der var en del han skulle ajourføres med.  

Snakken gik lystigt over kaffen. Knud mente at frivillighed ikke er nok mere, men vi var nået langt med det. 

Flemming, vi skal stå sammen, og det vil vi ikke fortryde, da det er af stor vigtighed. Forslag skal stå til 

troende. Der var delte meninger om areal krav, nogle går ind for 5o ha, Kerteminde er delt i spørgsmålet. Der 

blev talt lokale forvaltningsplaner og faren ved at antallet af dyr eksploderer og nogen så glemmer 

forvaltningen, da der også er store økonomiske interesser, Erik talte om væg / fryser jægere og vi var enige 

om vigtigheden af afskydning på ikke trofæ dyr. Der var derfor meget bred enighed om, at opgaven for den 

nye formand er stor. 

Norbert rundede af med lidt snak om jagttider og hans glæde over at vi havde fået en formand, som han 

selvfølgelig også vil anbefale. Georg afsluttede mødet med stor tak til de fremmødte, god ro og orden og 

glædede sig over at en ny formand kan indstilles, samt så mange lav var repræsenteret til mødet. 

Epilog: Kredsbestyrelsen har efter mødet enstemmigt indstillet Erik Bech Andreassen som formand for 

Hjortevildtgruppen Fyn til HB. Indstillingen behandles på HB mødet den 12. okt. 2016. Straks efter en 

forventet godkendelse af Erik Bech Andreassen, vil Erik i gang sætte arbejdet som formand. 

Den 4. oktober 2016 FLR                                                                                               


