
Sydvestfyns Hjortelav 

Referat af møde i Styregruppen 29.september 2015  

Til stede: Aage Lehnskov(AAL), Fini Nielsen(FN), Lars Andersen(LA), Knud 

Hansen(KH), Jacob Uth(JU), Per Abild(PA), Ditlev Berner(DB), Jørgen Trydeman(JT), 

Jens Peder Johansen(JPJ), Lars Bøgelund(LB). 

Siden sidst: AAl havde set ni stykker dåvildt i Ny Stenderup-området, heraf 3 

halvskufler, 2 fuldskufler og flere dåer. En af hjortene haltede. På Nordskov havde 

der i sommer gået 7 hjorte, uden dåer. Der var nedkørt en då ved Brahetrolleborg 

for nylig, men ellers siger Bent Hundstrup, schweisshundeføreren, at der ikke køres 

ret meget dåvildt i denne periode, sammenlignet med sidste år. LA sagde, at der er 

en del hjorte på Bredholt, men lidt færre dåer og kalve, cirka 10 kalve. Dyrene er 

blevet mere agtpågivne de sidste par sæsoner. Der er nedlagt en fuldskuffel på 

Arreskov og en ved Diernæs. Der er fortsat ingen dyr på Horne Land. Snarup Have: 

Det samme antal dyr som sidste år. JU sagde, at det er et irritationsmoment for 

landmændene i området, selv om han siger at han kan se og høre at der er nedlagt 

flere dyr i Snarup Have sidste vinter. Der er markskader på rapsmarker. De 

undslupne dådyr fra Egeskov menes fortsat at være i området. PA sagde, at 

jagttrykket i Snarup Have formentlig har flyttet nogle af dyrene mod sydøst, hvor 

der ikke er ret mange dyr endnu. I Norden: Flere dåer ses plus 8-10 hjorte i 

sommerperioden. Der er ingen brunstplads i Norden. Holstenshuus: Der er flere 

brunstpladser og bestanden stiger fortsat. Der går fortsat en då med gule 

øremærker på Holstenshuus, samt en stor hvid fuldskuffel og flere større hjorte. 

Sandholt: 6-7 hjorte som sidste år plus en då med kalv. Østrup: Ikke megen aktivitet. 

– Der er nedlagt fire hjorte i september, så vidt det er oplyst for lavet, heraf to 

fuldskufler. En af disse er en spidshjort ved Faldsled(v.Rønnemosen). Dyrene 

forekommer at være mere spredt i området. – PA sagde at brunsten allerede er i 

gang på Æbelø, og at brunsthjortene flås varme, således at kødet kan anvendes. – 

Forberedelserne til vinterens to trykjagter blev gennemgået af JT. DB sagde, at 

fællesjagt-ideen ser ud til at brede sig, og det er meget positivt. Datoerne for de to 

trykjagter er henholdsvis 5/12 og 30/1. Frokosten indtages hos Lars Andersen og 

prisen er som sidste år kr.500.  



Økonomi: JT redegjorde for lavets økonomi og foreslog at der rettes henvendelse til 

jagtforeningerne om økonomisk tilskud. Han skriver oplæg som rundsendes til 

Styregruppen først. Formanden koordinerer mail til jagtforeningerne. 

Regionale Hjortevildtgruppe: DB refererede fra seneste møde, bla. at der peges på 

at anvende de eksisterende redskaber i forvaltningen, herunder særfredninger. 

Hjortelavene fremadrettet: Dette tema blev drøftet i brede vendinger uden 

konkrete konklusioner. DB sagde bla. at den regionale hjortevildtgruppe ikke kan stå 

alene. 

Næste årsmøde: Forvaltningen skal på dagsordenen, herunder egenforvaltning. Der 

skal forberedes bedre om afstemninger og vejledning til ordstyrer. PA sagde, at 

resultatet på seneste årsmøde nok var blevet det samme, uagtet procedure-fejl i 

afstemningen, og jagttiderne aktuelt på dåvildt er til at leve med i lavets område. 

Formandshvervet: LB sagde, at han stillede sit mandat til rådighed, så fremt der var 

nogen, der ville stille op. 

Næste møde: Tirsdag d. 2/2-16 kl. 19.30 hos Aage Lehskov, Horseballevej 36. 

Temadag på Sollerup: Lørdag d.6/2-16. Ref/jt 


