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Referat

1: Som ordstyrer blev valgt Jørgen Andersen
2 Beretning: Formanden lagde i sin beretning vægt på, at den anlagte, relativt
åbne afskydningspolitik ikke havde givet anledning til noget øget jagt på
dåvildtet i området, som forventet. Det så imidlertid ud til, at antallet af
nedlagte dyr i 2013 var mindre end forventet fra Styregruppens side, idet der
var nedlagt omkring 90 dyr mod omkring 85 dyr året før.
Styregruppen havde blandt andet været aktiv omkring forebyggelse af
påkørsler på dåvildt, som der på ny havde været en del af i det forgangne år,
hovedsageligt på to-tre ”sorte pletter” ved Brahetrolleborg og Knagelbjerg.
Vejdirektoratet havde vist sig at være en vanskelig samarbejdspartner i dette
arbejde. Styregruppen havde endvidere registreret fem omkomne hjorte med
gevirer viklet ind i forskellige typer tråd. Formanden opfordrede til, at der blev
ryddet op i den slags efterladenskaber i landskabet. Spørgsmålet om
grænsedragning mod øst var fortsat uløst i relation til Svendborg Kommunes
Hjortelaug. Formanden i nabolauget mod øst var trådt tilbage. Styregruppen
henholdt sig til Hjortevildtgruppe Fyns politik, som indebærer at
kerneområder ikke deles af lavsgrænser. Indtil videre forventer Styregruppen,
at grænserne mod øst for Sydvestfyns Hjortelav forbliver uændrede.
Styregruppen havde været repræsenteret på det årlige møde for alle fynske
hjortelav, hvor Mads Flinterup fra Danmarks Jægerforbund havde holdt et
inspirerende foredrag om hjortevildtet i Danmark. Formanden sluttede
beretningen af med at lavets arbejde indtil videre havde båret frugt med en
støt stigende bestand til følge, samt pænt stigende jagtaktivitet på dåvildtet,
som fremtræder bæredygtigt i vores område med den valgte forvaltning. Der
kunne efter formandens mening være grund til at åbne endnu mere op for
afskydning af dåer og kalve for at forhindre skader på marker og skove.

3. Bestandens udvikling: Ditlev Berner gennemgik tallene for udviklingen i
bestanden, herunder antallet af nedlagte og trafikdræbte dyr.
Bestand Nedlagte
Område 1: 150
10
Område 2: 550
60
Område 3:
70
10
Område 4:
50
5
Område 5:
0
0
Område 6: 110
8
Område 7:
10
0
I alt
930+
93
Tallene omfatter hele årets afskydning, inkl. Spidshjorte i september.
Dertil kommer 5 omkomne hjorte i tråd og hegn, samt mindst 10 dræbte dyr i
trafikken og endnu flere påkørsler uden dødelig udgang.
Som kommentar til tallene nævnte en deltager fra Håstrup, at der manglede
dyr i hans område, modsat tidligere observationer. Vildtkonsulent Brun
spurgte til fordelingen af dyr, idet hans fornemmelse var, at der var nedlagt
relativt flere handyr end hundyr.
4. Trafikdræbte dyr: Jørgen Trydeman redegjorde for arbejdet med
forebyggelse af påkørsler af dåvildt. Antallet af påkørsler ligger fortsat højt, og
der arbejdes med fokus på to såkaldte ”sorte pletter”, hvor der sker mange
påkørsler, dels ved Brahetrolleborg og dels ved Knagelbjerg. De to berørte
ejendomme arbejder nu selv med sagen i relation til Vejdirektoratet. Jørgen
Trydeman fortalte om succesrige erfaringer fra Vestfyn, hvor reflekser i
vejsiden havde stoppet natlige påkørsler fuldstændigt. Han fremviste et
eksempel på en importeret refleks fra Tyskland, der med blå overflade skulle
være ganske effektiv og billig i indkøb.

5. Forslag til kommende sæsons afskydningspolitik: Ditlev Berner fremlagde
Styregruppens forslag, der bestod i at udvide den nuværende politik med
yderligere jagt på dåer og kalve i område 1&2.
6. Oplæg fra Norddjurs Hjortelav: Lavet havde udspring i Emmedsbo samt
nærliggende ejendomme. Der findes kronvildt, dåvildt og sika. Dåvildtet
havde været totalfredet i en periode, og der findes nu omkring 1.000
stk.dåvildt. Lavet havde arbejdet med holdningsbearbejdning, fælles spisning,
trofæaftener, debataftener, slagtning, fodring og videndeling. Lavet er baseret
på en såkaldt hektaraftale, hvor der må skydes én hjort pr. 100 hektar og
yderligere én for de næste 100 hektar samt maximalt én fuldskuffel pr.
ejendom. Lavet lægger vægt på gode naborelationer, dialog og personlige
relationer. Det fremgik af oplægget, at optælling af hjortevildt anses for rigtig
svært. Lavet har gennemført en kæbeundersøgelse samt har haft en
spidshjortefredning. Sammensætningen i bestanden er uvis, men der skal
skydes flere hundyr og kalve blandt kronvildtet. Kronvildtbestanden er
fordoblet på 14 år.
8. Fremvisning af trofæer: Per Abild viste fuldskuflen frem, som var nedlagt af
Preben Bergholdt nord for Knagelbjerg. Hjorten er en guldmedalje og på vej til
at blive en returhjort.

9: Afskydningspolitik: Formanden spurgte indledningsvis, om der burde
indskrænkes i afskydningen af handyr. Søren Nielsen fandt det i orden at åbne
for dåer og kalve i områderne 1&2, og spurgte om spidshjortene skulle have
fred i september. Vildtkonsulent Brun fandt, at det var i orden at åbne mere
for afskydning af dåer og kalve. Problemet kunne være at få nogenlunde styr
på afskydningen af handyr. Brun anså det for acceptabelt at nedlægge
spidshjorte i september. Formanden sagde, at fælles jagt på dåvildt i området
var en god ide, på et spørgsmål fra salen. Søren Nielsen var enig i, at det ville
være godt for landmændene at kunne skyde spidshjorte i september. Ditlev
Berner og Søren Nielsen var enige i, at der burde åbnes for at skyde flere dåer
og kalve. Dette punkt blev afsluttet med afstemning ved håndsoprækning, der
viste stort flertal for denne afskydningspolitik: Der må nedlægges:
Spidshjorte i september: Alle områder
Dåer og kalve 1.november – 31.januar: Alle områder
Fuldskufler: 1.-31.januar: Alle områder.
Vildtkonsulent Brun sluttede punktet af med at sige, at arbejdet med at skabe
en dåvildtbestand i området havde været meget succesrigt. Synlighed og
gennemsigtighed er fortsat positive parametre at arbejde ud fra fremover.

10. Udpegning af Styregruppemedlemmer: Jerrik Andersen havde ønsket at
udtræde af Styregruppen, hvilket blev taget til efterretning. Den øvrige
Styregruppe blev genudpeget.
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