
Sydvestfyns Hjortelav 

Referat af Styregruppemøde 2.februar 2016 

Til stede: Lars Bøgelund(LB),Rudi Kind(RK), Jens Peder Johansen(JPJ), Aage 

Lehnskov(AAL), Jørgen Trydeman(JT), Per Abild(PA) og Lars Andersen(LA). 

Mødet havde to hovedpunkter, dels optælling af nedlagt dåvildt fra den afvigte 

sæson og dels forberedelse af årsmødet d. 9. marts. 

Optælling af dåvildt: Sammenlagt anslås de nedlagte dyr at udgøre 130 dy mod 110 

året før. Heraf er de 80 dyr nedlagt på Brahetrolleborg og cirka 50 dyr uden for 

Brahetrolleborg. Optællingen er ikke helt nøjagtig, da det ikke er alle dyr der 

oplyses/indberettes. De 50 dyr uden for Brahetrolleborg fordeler sig med omkring 

30 hundyr og omkring 20 handyr. 

Uden for Brahetrolleborg for deler de optalte og indberettede dyr sig således med 

områdenummer i parentes: Arreskov: 1 fuldskuffel, 1 spidshjort og en då(4), 

Østrupgårds skov: 1 fuldskuffel(6), Bikubenfonden i Knagelbjerg: Ukendt, Harald 

Henningsen, Diernæs: 1 fuldskuffel(3), Steen Skieller ved Korinth: 1 halvskuffel(3), 

Bjarne Nielsen: 1 kalv på Bredholt(4), Holstenshuus: xx, Faldsled: 1 spidshjort(6), 

Steensgård: 3 hundyr(3), Ved Kværndrup: 1 fuldskuffel(1), Ny Stenderup: 2 

spidshjorte og 1 fuldskuffel(6), Skovlyst ved Korinth: 1 fuldskuffel og 1 kalv(3), 

Snarup Have: 4 dåer, 4 smaldåer, 4 hjortekalve, 3 dåkalve(1), Horne Land: 1(5), 

Mellemhaverne: 1 fuldskuffel, 1 stanghjort og en spidshjort(2), Faurshøjvej: 2 

fuldskufler(2), Brahetrolleborg: 80 nedlagte dyr mod 60 året før. (2). 

Forberedelser til årsmødet: Generelt vil Styregruppen foreslå at videreføre sidste års 

afskydningspolitik, som ser ud til at blive respekteret langt hen ad vejen og ser ud til 

at fungere for de fleste jægere i området. Per Abild vil redegøre på årsmødet om de 

tiltag, der drøftes om lovgivningen for forvaltning af hjortevildtet, herunder også 

fynske tiltag. LB kontakter Arne Greve om rollen som ordstyrer. Golfbanen eller 

Svanninge Sognegård bliver ramme om mødet, da Ø.H.Centret er optaget. Prisen for 

entre blev sat til kr. 60. 

LB sagde, at hans mandat fortsat er til rådighed.  
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