Sydvestfyns Hjortelav
Referat af Styregruppemøde 27.februar 2020
Til stede: Lars Andersen(LA), Rudi Kind(RK), Jens Peder Johansen(JPJ), Lars
Bøgelund(LB), Ditlev Berner(DB), Leif Drost(LD), Aage Lehnskov(AaL), Jørgen
Trydeman(JT).
Om råvildt: Fini Kjærsgård havde nævnt for LB, at der var et papir i cirkulation i
Jægerrådet for FMK, som bla. sagde, at forårsjagten på råvildt skulle udgå. LB sagde,
at Vildtforvaltningsrådet havde indsendt forslag til ministeren om nye jagttider på
klovvildt, herunder at der blev foreslået arealkrav. DB og LB sagde, at DJF var
isoleret i VFR, og LB lagde til, at DJF har et formandsproblem.
Forberedelse til Årsmødet: Det blev konstateret, at de indkomne informationer om
bestand og afskydning af dåvildt var hullede, så informationerne nedenfor gengives
med forbehold. Der lægges i øvrigt op til debat om råvildtet på årsmødet.
Malsdam: 1 stanghjort og 1 halvskuffel.
Holstenshuus: 29 stk dåvildt, fortrinsvis handyr, heriblandt også 5 dåer og 6 dåkalve.
DB: Nabojagt virker godt med fælles trykjagt.
LB: der bliver skudt (for) mange store hjorte.
Bredholt-området: Der er nedlagt 6 stk. dåvildt, heraf 1 fuldskuffel, 1 stang og 4
kalve. Der er mest mellemhjorte. Der kan stå omkring 75 dyr i perioder på Bredholt.
Kåre Munch: 3-4 hjorte nedlagt.
Svanninge Bjerge. (?)
Vejlsbjerggård: 2 hjorte nedlagt, 1 fuld- og 1 stang.
Stensgaard: 3-4 stykker nedlagt.
Krarup: 1 stor hjort påskudt – senere fundet død.
Aage Lehnskov: Nedlagt 1 då og 1 fuldskuffel hjemme, og fundet 1 stor hjort død i
hegn ved Kistrup Skov.
Lindebjerg: 1 stor hjort og 1 lille hjort.
Stubdam: 1 stanghjort.

Flintholm: 7 stk.
Hos Sten Skieller: 2 stk, heraf 1 stang.
Arreskov: 1 spidshjort.
Brahetrolleborg: 160 stk.
Der synes at være nedlagt mange hjorte ved Hundstrup. Der er set rudler med over
100 dyr ved Snarup Have.
Om råvildtet: Råvildtsygen blusser op hele tiden, for igen at aftage. DB: Der bliver
ikke skudt dårlige råer væk hos råvildtet. De gamle råer holder de unge råer væk.
LD: De tørre somre fra 2018 gav i Tyskland meget småt råvildt pga. mangel på føde.
JT sagde, at det på mødet på Sollerup var nødvendigt at tage en debat om
jagttiderne på dåvildt. LB: Skyd hjortene i december og januar.
DB & LA: Begge kunne godt tænke sig, at kvoter over store arealer kunne komme i
spil. DB og LB: de så begge gerne, at medlemskab af et lav var forudsætning for at
jage klovvildt.
DB: Måske kunne jagttegnsmidler søges til at fremme nabolav? Det er
Miljøstyrelsen, som administrerer jagttegnsmidlerne. I så fald skal der en
projektleder til og et projektforslag. Det blev anbefalet at tale med Lars Brun.
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