
Sydvestfyns Hjortelav 

 

Referat af Årsmødet d.13.marts 2013 på Faaborg Golfklub 

 

1. Den fungerende formand, Jens Peder Johansen(JPJ), bød på lavets vegne 

velkommen til forsamlingen på 58 deltagere. En særlig velkomst blev rettet til 

vort nabolav, Svendborg Kommunes Hjortelaug. Arne Greve blev valgt som 

ordstyrer. 

2. JPJ lagde i sin beretning vægt på, at det atter havde været et godt år for 

dåvildtbestanden i området, med rigtig god kalve-sætning samt iagttagelse af 

dyr i områder, hvor de tidligere enten ikke fandtes eller kun fandtes som 

sporadiske strejfere. Blandt andre havde Damsbo fået en fast bestand på over 

15 dyr og på Sandholt stod der nu en håndfuld dyr hen over sommeren. – 

Styregruppen havde også i februar 2013 været repræsenteret på det fælles 

seminar på Sollerup for alle de fynske hjortelav, hvor man udvekslede 

erfaringer lavene imellem. – Året havde tillige været præget af 

Brahetrolleborgs udmeldelse af lavet, som lavet beklagede og tog til 

efterretning. Søren Nielsen, skytte på Brahetrolleborg, redegjorde for godsets 

bevæggrunde til udmeldelsen med baggrund i uløste grænse-forhold mellem 

de to nabolav, Sydvestfyns Hjortelav og Svendborg Kommunes Hjortelaug. JPJ 

oplyste, at de to lav i fællesskab drøfter, hvorledes spørgsmålet om 

forvaltning af dyrene i området øst for Brahetrolleborg skal håndteres. Lars 

Erlandsen Brun fra Naturstyrelsen bemærkede, at Hjortevildtgruppen for Fyn 

havde præciseret i et notat, at kerneområder ikke måtte adskilles. Samme 

princip blev fulgt i de jyske hjortelav. Det var Erlandsens håb, at forvaltningen 

på sigt blev nogenlunde ens i de berørte områder øst for Brahetrolleborg. 

Torben Jensen fra Svendborg Kommunes Hjortelaug indskød, at deres laug 

indtil videre fastholdt kommunegrænsen som skillelinie. Per Abild 

bemærkede, at Snarup Have er et kerneområde med en stor bestand af 

dåvildt. 

3. Ditlev Berner redegjorde for bestandsudviklingen, som netto betød en 

stigning på 110 dyr, fra 750 til 860+, efter et udtag på omkring 80 dyr. Disse 



80 dyr består af cirka 70 nedlagte dyr og cirka 10 trafikdræbte dyr. På 

Brahetrolleborg er der nedlagt 66 dyr, heraf 5 store hjorte, 14 dåer, 3 

spidshjorte og resten kalve. Der er et par guldmedaljehjorte blandt de 

nedlagte hjorte på Brahetrolleborg. 

4. Ditlev Berner forelagde i hovedtræk udkastet til forvaltningsplan, som havde 

været lagt ud på hjemmesiden. De forskellige elementer i planen, som var 

velkendte, blev kommenteret, herunder lavets opbygning, målsætningerne i 

lavet, virkemidlerne, konfliktløsningsmekanismer, brugen af medier mv. – 

Under dette punkt spurgte Lars Gregersen om grænsedragningen mod lavet i 

Assens Kommune, og JPJ kunne svare, at der er kontakt med dette nabolav 

om spørgsmålet, der dog ikke er presserende, idet Assens Kommunes 

Hjortelav fortsat har en totalfredning af dåvildtet. – Forvaltningsplanen blev 

godkendt. 

5. Ditlev Berner forelagde Styregruppens forslag til forvaltning af 

bestanden(afskydningspolitik) for sæsonen 2013-14: Hele området: 

Spidshjorte må nedlægges i september. Hele området: Alle dyr er fredet i 

oktober og november grundet brunsten. Hele området: Alle kategorier af dyr 

kan jages fra 15. december og hele januar, dog minus stanghjorte og 

fuldskufler. 

6. Under punktet, Trafik og dåvildt, fremlagde Ditlev Berner en række nyere 

data, dels fra Schweisshunderegistret, dels fra Falck, som tegnede at billede af 

stigende problemer på nogle vejstrækninger, ud over de tre kendte ”sorte 

huller” centralt i området. Jørgen Trydeman redegjorde for lavets hidtidige 

indsats på kampagne-plan med oplysning til bilister i området, hvilket havde 

fundet udtryk i to større artikler i Fyns Amtsavis med skytte Søren Nielsen 

som den centrale aktør. Det er lavets hensigt at gentage kampagnen i oktober 

2013. Endvidere medbragte Jørgen Trydeman et prototype vejskilt i gul og 

sort, der advarede mod farlig vildtveksel efter tysk forbillede. Elektroniske 

vejskilte er under afprøvning i andre landsdele, og de kommer formentlig også 

til Fyn, mente Jørgen Trydeman. – Søren Nielsen, Brahetrolleborg, forklarede 

problemstillingen med påkørt dåvildt på godset, samt oplyste om 

anvendelsen af duftmidler til at holde dyrene væk fra vejene. Søren Nielsen så 

gerne meget store skilte med hjorte på ved de stærkt benyttede veksler over 

vejene. – Schweisshundefører Bent Hundstrup uddybede de data, som 



registret havde tilsendt lavet. Endvidere gav han gode råd om påskudte dådyr, 

som kan være meget hårdføre og gå langt sammen med rudlen inden de 

falder. Han rådede til at tilkalde en schweisshundefører, hvis man var det 

mindste i tvivl om påskudt dåvildt. 

7. Under drøftelsen af afskydningspolitikken blev det foreslået, at hele 

december blev til jagtmåned, hvilket der var stemning for. – Fra Jacob Uth 

blev det betonet, at styregruppens forslag måtte ses som et minimum, idet 

skaderne på visse marker nu er meget omfattende. Ditlev Berner sagde på 

skovbrugets vegne, at det nu koster noget i form af hegning i skovene, hvorfor 

han af denne grund også kunne støtte en markant højere afskydning, som der 

lå i styregruppens forslag.  Lars Erlandsen Brun sagde, at det var vigtigt at 

nedlægge nogle dåer, for at få balance i bestanden. Hvis det viste sig, at det 

var galt måtte politikken revideres. – Afskydningspolitikken blev hermed: Hele 

området: Spidshjorte i september. Hele området: Alle dyr er fredede i oktober 

og november grundet brunsten. Hele området: Alle kategorier af dyr må 

nedlægges i december og januar, dog ikke stanghjorte og halvskufler. 

8. Styregruppens sammensætning: Alle medlemmer af styregruppen blev 

genudpeget. Endvidere blev Jacob Uth og Åge Lehnskov udpeget til 

styregruppen. 

9. Næste årsmøde: Onsdag 12.marts 2014 kl.19.00 i Faaborg Golfklub 

10.  JPJ takkede for fremmødet og opbakningen samt takkede ordstyrer Arne 

Greve./Ref: JT. 

 


