Årsmøde SVHL 2019
Beretning :
2018-19 en meget anderledes sæson, hvor resultatet af mange års
lavsarbejde og samarbejde om dåvildt på Fyn skulle stå sin prøve - selvom
vi måtte opgive frivilligheden. Første år med indskrænket jagttid via
lovgivning.
Særfredning for Fyn blev godkendt af ministeren efter indstilling fra
hjortegruppen og derefter vildtforv.rådet. En særfredning som var
resultatet af et kompromis, der skal sikre en mere harmonisk bestand
med naturlig fordeling mellem han og hundyr samt flere store hjorte. Som
altid indebar kompromisset, at alle har skulle give lidt og ingen fik det
som de ville. Men det er flot eksempel på, at vi som jægere selv har spillet
aktivt ind her på Fyn og dermed haft direkte indflydelse på jagttiderne.
Når nu den frivillige forvaltning ikke er en brugbar løsning, så vil jeg mene,
at det er en rigtig god løsning, som på en og samme tid giver
medbestemmelse og sikkerhed for, at det man aftaler lokalt også skal / vil
blive overholdt. Og uden vores arbejde og forsøg på frivillig forvaltning
tror jeg ikke, at vi havde fået muligheden for så stor indflydelse lokalt.
Hvordan er det så gået :
Som I kan se om lidt i gennemgangen af bestandsudviklingen er antallet
af afskudte dyr sandsynligvis stadig stigende. Og det vi hører rundt
omkring er også, at der har været tid nok til at jage dåvildt indenfor den
nye jagttid. Men der er lodsejere, som kraftigt er i mod de indskrænkede
jagttider. Nogle mener, at det er et indgreb i den frie ejendomsret, at
man kun kan skyde større hjorte i 1,5 måned, og i perioder, hvor hjortene
står andre steder end på de pågældendes ejendom. Nogle store
ejendomme har problemer med at nå at få skudt de store hjorte, som de
skal for at sikre en god forvaltning af deres bestand. Der er jægere, som
savner septemberjagten. Og der er dem, som synes, at det er
uanstændigt, at der nabo skyder 2 halv eller fuldskufler på 10 ha. Så der
er mange, som synes reglerne skal være på en anden måde, end vi har
haft i denne sæson. I styregruppen har vi også debatteret jagttiderne og

er enige om, at med de kompromisser som der er indgået, så er
jagttiderne ok. Der kan muligvis laves nogle mindre ændringer, så man i
områder med tæt bestand af dåvildt kunne få andre eller udvidede
jagttider mod at udarbejde og forpligte sig til en forvaltningsplan i stil
med biotopplanerne. Men det vil kræve, at man her tænker i større
arealenheder, Så f.eks flere ejendomme går sammen om en plan.
Fordelen ved den nuværende særfredning er, at den er ensartet for hele
Fyn, hvilket begrænser muligheden for misforståelser. Det er vores eget
ansvar for jægere at holde os opdateret om jagttider, og derfor skal vi
passe på med at undgå for komplicerede løsninger.
I styregruppen har vi holdt 2 møder efter årsmødet i 2018. Et i efteråret
og et i februar.
Punkter vi har debatteret er :
- Hvad er fremtiden for lavet ? Hvad skal vi beskæftige os med og
giver arbejdet mening. Det mener vi. Dels opfølgning og medvirken
til debat om dåvildtsbestanden lokalt og opsamling af
informationer, der kan bruges til forvaltningen fremover.
- Vi har forsøgt at samle informationer om afskydningen. Det vil jeg
komme ind på under næste punkt. Men generelt er vores indtryk fra
tilbagemeldingerne er at dåvildtbestanden er stigende og, at
afskydningen stadig har en overvægt af handyr på trods af den
afkortede jagttid for større hjorte. Der har også været meldinger om
forlænget eller dobbelt brunst i 2018, hvilket nogle mener skyldes
det milde vejr vi havde i efteråret.
- Og så har (forsigtigt) talt om forvaltningen af råvildt. Der er ikke
noget i vores vedtægter, der forhindrer os i at beskæftige os med
råvildtet. Tværtimod tilsiger vores navn (hjortelav), at vi forholder
os bredt til hjortevildtet i vores område. Formanden og Rudi har
deltaget i møde på midtfyn om råvildt og råvildtsygen, hvor
Marianne Briel holdt et spændende indlæg.
Der er nok ikke tvivl om, at råvildtet med de kollaps vi har været
vidende til i bestandene de seneste små 20 år, at det er noget, vi
også kommer til at debattere forvaltning af i fremtiden. Status på

Fyn er pt meget forskellig. Omkring Kerteminde taler man om, at
råvildtet stort set er væk, medens bestanden heromkring ser ud til
at være i positiv udvikling igen. Derfor har vi inviteret LEB til at
komme med et indlæg senere og JT vil efterfølgende lægge op til en
debat om emnet for at få en fornemmelse af om det er noget
hjortelavet overhovedet skal beskæftige sig med fremover.
- Der var som tidligere år planlagt en fælles trykjagt i regi af
hjortelavet sidst i januar i år. Desværre blev den aflyst pga dårligt
vejr.
Styregruppen består pt af Lars Andersen (lodsejer) Rudi Kind
(jagtforening), Jørgen Trydeman (jagtforeninger), Lars Bøgelund
(jagtforening), Jens peder Johansen (Jagtlejer), Aage Lehnskov
(jagtlejer/lodsejer), Fini Nielsen (?)og DB (Skovforening / Lodsejer).
Knud Hansen der har siddet som repr for friluftsrådet har ikke deltaget
i møderne siden årsmødet 2018, da han stoppede i friluftsrådet. Vi ville
gerne have ham med, men han har ikke haft mulighed.
Vi ser meget gerne at nye kræfter melder sig på banen. Gerne fra
Landbrug, friluftråd og andre interessegrupper.
På vegne af formanden vil jeg gerne takke alle medlemmer for deres
indsats. Også en stor tak formanden, der nu holder ferie.

