
 

 

 

 

 

 

Den lokale viden omkring hjortevildtet er meget vigtig for den fremtidige hjortevildtforvaltning og dette skal 

være med til at fastlægge den fremtidige forvaltning, så der skabes lokalt forankring, lokalt ansvar og 

forståelse for forvaltningsopgaven. 

 

Det er vigtig, at vi får fundet en hjorteformand på Fyn, hvor det Fynske område står som et Fyrtårnet, for 

forvaltningen af det danske dåvildt.  

 

Efteråret 2016 kommer dåvildtet på dagsorden og der skal laves en 

forvaltningsplan. Den viden der er på Fyn er en vigtig viden, som også 

skal være med til at fastlægge vores (jægernes) holdninger og 

forhandlinger. 

 

Hvad skal der til, for at blive hjorteformand; 

 Sund fornuft 

 Erfaring og kendskab til hjortevildtet 

 Flair for mødeledelse og organisatoriske arbejde 

 Samarbejde med Jægerrådene på Fyn og formanden for DJ Hjortevildtudvalg 

 Samarbejde med de andre organisationer samt Naturstyrelsen på Fyn  

 Afsætte tid til møder, både lokalt samt i Danmarks Jægerforbund 

 

Hvordan er arbejdet for en hjorteformand; 

 Det er spændende arbejdet 

 Med til at få indflydelse på lokalforvaltningen i samarbejde med Jægerrådene 

 Med til at få indflydelse på nationalforvaltningen i samarbejde med DJ´s Hjorteudvalg 

 Møder en masse mennesker, som også interessere sig for hjortevildtet 

 

Derfor vil vi gerne invitere til dette møde, hvor vi håber på så mange jagtforeninger og medlemmer vil deltage, så 

vi i samarbejde kan finde en formand for Hjortevildtgruppe Fyn. 

Tilmelding til Georg G. Jensen tlf. 40767684 eller mail ggj@sydfynsmail.dk senest den 22. august 2016  

 

Med jægerhilsen 

Georg Guldberg Jensen   Norbert F. V. Ravnsbæk 

Kredsformand, kreds 5   Formand, DJ´s Hjorteudvalg 

NY FORMAND FOR DEN REGIONALE 

HJORTEVILDTGRUPPE PÅ FYN 
Mandag d. 29. august 2016 kl. 19:00 

Ejby Hallen, Halvej 5, 55925 Ejby 

 

Dagsorden: 
1. Velkomst v/Georg Jensen 

2. Opgaver for formanden for den 

regionale Hjortevildtgruppe 

 v/Norbert Ravnsbæk 

3. Det fremtidige arbejde / ny formand 

4. Afslutning 

http://www.jaegerforbundet.dk/
mailto:ggj@sydfynsmail.dk

