Sydvestfyns Hjortelav
Referat
Møde i Styregruppen 22/2 2022
Til stede: Aage Lehnskov(Aal), Ditlev Berner(DB), Rudi Kind(RK), Jens Peder
Johansen(JPJ), Lars Bøgelund(LB), Fini Nielsen(FN), Jørgen Trydeman(JT), Leif
Drost(LD). – Afbud: Lars Andersen og Torben Morth

Der blev oplyst bordet rundt om dels nedlagte dyr, dels om skønnet over bestanden
i området. Samlet nåede tallet for nedlagte dyr op på godt 300 dyr, hvilket er det
højeste nogensinde. Det reflekterer selvfølgelig, at bestanden er meget stor, men
formentlig stagnerende. Sammenlagt skønnes bestanden til at være omkring 2000
dyr.
Vildtskaderne blev drøftet, og DB bemærkede, at skadernes omfang er nogenlunde
stabile, hvor de er nu, både for landbrug og for skovbrug.
LB spurgte ind til hvor alle de mange dyr bliver anvendt, da restauranterne har
været nede i gear. Det blev påpeget, at en del dyr antages at blive lagt på kølehus
uden for området. Endvidere har mange jægere fået øjnene op for dåvildtkødets
mange gode egenskaber, så de anvender kødet selv.
Med hensyn til indberetninger opad i systemet om bestandstal i området undrede
man sig bordet rundt over, hvordan de seneste tal i Jæger kunne fremstå som
valide, når lavet her ikke havde indberettet noget pga. Corona-situationen. Det blev
vurderet, at nogen havde kalkuleret sig frem til tallene, som dog nok ikke var helt
ude i skoven.
Omkring bestanden i området blev det endvidere vurderet, at bestanden er mere
spredt ud. Det indebærer, at der sjældent ses rudler på 20-30 dyr, men mere
almindeligt 5-8 dyr.
Kronhjorte: Der er sluppet 30-40 krondyr ud fra en hegning ved Skårupøre samt 2
stykker kronvildt fra hegningen på Brahetrolleborg.
For nuværende er lavet delt i opfattelse af, om det er et gode eller et onde at have
krondyr på Fyn. Generelt er de store ejendomme, med nogle undtagelser, ikke
interesserede i at få kronvildt på Fyn. Omvendt ser en betydelig del af jægerne i

området kronvildtet som en vildtart, der også har sin berettigelse på øen, om end
det kan diskuteres hvor mange og hvorledes det så skal forvaltes. Indtil videre må
lavet afvente situationen, samt deltage i de drøftelser af sagen, som må forudses
den nærmeste tid. For indeværende vil kronvildtet være underlagt de almindelige
jagttider for kronvildt uden indskrænkninger eller udvidelser.
Formanden oplyste om møde i Den Regionale Hjortevildtgruppe 17/3-22. Der var
mindst 3 medlemmer fra lavet, som forventer at deltage.
Formanden savnede endvidere Tema-dagen på Sollerup, som i lang tid har været et
pejlemærke og samlingspunkt for lavene på Fyn. Det var der bred enighed om.
Omkring lavenes rolle i fremtiden fremhævede JT, at i nogle områder ser lavene ud
til at være aktive i at være medarrangør af fælles-jagter over naboskel over større
områder med mange ejendomme for at få nedlagt et passende antal hundyr og
kalve. Indtil videre ser det ud til at virke godt og at være en hensigtsmæssig måde at
få forvaltet en bestand på, samt at få et vist mål af nabosamarbejde igangsat.
Aal spurgte til jagttiderne for den kommende sæson, og det blev oplyst at dåvildtet
på Fyn har uændret jagttid i den kommende 22/23 Sæson. JT fandt at brunstjagten i
de eksisterende jagttider for dåvildt på Fyn i længden er problematisk, og at mange
jægere savnede septemberjagten på dåvildt. DB fandt, at der måske på sigt kunne
blive givet dispensationer til nogle enkelte ejendomme til brunstjagt, såfremt disse
lever op til nogle kriterier om eget jagtvæsen mv.
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