Sydvestfyns Hjortelav
Referat af Årsmødet d. 14. marts 2018
1. Formanden bød velkommen til de 17 deltagere i Svanninge Sognegård. Arne
Greve blev valgt til dirigent.
2. Sydvestfyns Hjortelav havde i 2017 et indtryk af, at der grundet de vide
rammer for jagten på dåvildtet, blev gået på en hel del på jagt rundt omkring i
området, men ikke mere end den stigende bestand kunne holde til det. Der
nedlægges øjensynligt fortsat for mange handyr og for få hundyr. Der ses nu
områder, eksempelvis i Sallinge området, hvor der er indvandret dåvildt fra
kerneområderne. Spredningen af dåvildtet indebærer, at der snart er dåvildt
på hele Fyn. Lavet havde været repræsenteret på et fælles møde for alle
hjortelavene på Fyn d. 19/4 2017 for at drøfte oplæg til nye jagttider for
dåvildtet. Indstillingen fra lavene på Fyn blev følgende: Då, kalv og spidshjort:
1/10-31/1, Hjorte: 1/10-31/10 og 15/12-31/12. Denne indstilling er via
Hjortevildtgruppen på Fyn sendt til den Nationale Hjortevildtgruppe og til
Vildtforvaltningsrådet. Der forventes en ny bekendtgørelse om jagttider for
dåvildtet i 2018. – Lavet havde også været repræsenteret på Sollerup først i
februar 2018, hvor de fynske lav mødtes for at udveksle erfaringer og drøfte
fremtiden for lavene. Det blev blandt andet konkluderet, at lavene fortsat skal
fungere som grundlag og inspirator for Hjortevildtgruppen på Fyn. –
Formanden nævnte også i sin beretning, at der fortsat er ”sorte pletter” i
området, hvor alt for mange, cirka 25 stykker, stykker dåvildtet dræbes i
trafikken. Formanden konstaterede, at Udrykningsholdet, af en eller anden
grund, slet ikke er aktivt mere, selv om det fortsat eksisterer som et tilbud.
Måske er der blevet ryddet op rundt omkring, så dyrene undgår at blive viklet
ind i løse genstande. Formanden opfordrede slutteligt jægerne til at
medbringe deres trofæer til årsmøderne.
3. Ditlev Berner berettede om bestand og afskydning i området. Bestanden
estimeres til at være steget til hen ved 1.500 dyr i området, og afskydningen
estimeres til 120-150 dyr, sandsynligvis nærmere de 150 end de 120. På hele
Fyn med Langeland er bestanden ca. 8.175(primo 2018), og afskydningen i det
fynske område skønnes til at være 2.300 dyr i 17/18. Bestanden på
Fyn/Langeland stiger fortsat. Afskydningen er stadig væk skæv, med overvægt

på handyr. – På lovgivningssiden er bevægelsen fra frivillig fredning til
lovgivning nu næsten fuldført, med den forventede nye bekendtgørelse lige
om hjørnet i 2018. – Ditlev Berner spurgte forsamlingen, om forvaltning af
råvildtet er et emne lavet bør engagere sig i, da den eksisterende
”forvaltning” er meget dårlig? Vildtkonsulent Erlandsen Bruun forklarede i et
indlæg, at afskydningen på Fyn af råvildt på 15 år er faldet fra 15.000 til 5.000.
Han opfordrede til at skyde nogle flere gammelråer. – Fra salen blev der
opfordret til kortere jagttid på råbukke, og lavet blev opfordret til at påtage
sig opgaven med at fremme en bedre forvaltning af råvildtet. Ditlev Berner og
Lars Bøgelund sagde begge, at et sådant engagement vil kræve en stor indsats
i lavene. – Vildtkonsulent Erlandsen Bruun sagde, at presset på en anden og
bedre forvaltning af råvildtet formentlig skal komme nedefra. Arne Greve:
Hvis I tør, så gør det! – Lars Bøgelund sagde, at der i så fald skal bruges flere
og nye kræfter i lavene, hvis det skal lykkes at gøre noget relevant ved både
jagtkulturen og jagtlovgivningen omkring råvildtet. Ditlev Berner var enig i, at
det er et relevant og vigtigt emne for lavene at engagere sig i, og han sagde
tillige, at lavene på Fyn måske kunne gå sammen om denne opgave? – Det
kunne konstateres, at råvildtbestandene er meget svingende, eksempelvis har
Bredholt en stor bestand, mens Hvidkilde næsten ikke har råvildt. – Bruun
oplyste, at råvildtsygen blusser op og falder hen igen i mange områder. Fra
salen blev der opfordret til at gå til jagtforeningerne i denne sag. Arne Greve
var enig i, at jagtforeningerne bør gøre mere for råvildtet. Bruun sagde, at DJF
halter bagefter i denne sag. Jens Peder Johansen sagde, at det var en god ide,
at gøde jorden ude omkring i jagtforeningerne. – Lars Bøgelund
opsummerede med, at der skal arbejdes med råvildtet, samt tales med de
andre lav og jagtforeningerne. Vildtkonsulent Bruun opfordrede til at starte
med fakta, og til holde sig til forvaltningen, dvs. holde råvildtsygen udenfor
samt lade sagen modnes.
4. Genudpegning: Alle styregruppens medlemmer genudpeges, undtagen Per
Abild, som ønskede at udtræde. Styregruppen blev bemyndiget til supplere
dens deltagere, frem til næste årsmøde. – Formanden takkede dirigenten for
god ledelse af årsmødet.
5. Næste årsmøde: Onsdag d. 13. marts 2019, kl.19.30 i Svanninge Sognegård.
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