Sydvestfyns Hjortelav
Årsmøde 2015 d.11.marts
Referat
1. Velkomst ved formanden: Formanden bød velkommen til 45 deltagere.
2. Styregruppens beretning: Formanden, Lars Bøgelund, sagde i sin beretning,
at der havde været afholdt tre styregruppemøder i perioden. Seneste
årsmøde 2014, havde været et godt møde, men lidt for få deltagere. Selve
dåvildtbestanden havde fortsat fremgang i antal. Der havde været en del
eftersøgninger og undsætninger til nødstedte dådyr i foråret 2014, hvoraf
nogle var omkommet. Formanden mindede om reglerne for aflivning af
nødstedt vildt. I årets løb havde der været eksempler på dåvildt, der havde
spist fodermarker til fasaner. Vedrørende vildtpåkørsler var det fortsat
meget svært at få Vejdirektoratet til at foretage sig noget, så initiativerne
kom fortsat fra hjortelavene og private lodsejere. Der havde i perioden
været lidt for mange eksempler på nedlæggelse af store hjorte uden for de
af lavet anbefalede jagttider. Lavet var gået i pressen for at påpege det
problematiske i nogle jægeres fremfærd, som blandt andet gik ud over
naboerne. I sidste ende kunne der blive tale om særfredninger, hvis
frivilligheden ikke slog til. Spørgsmålet om lavets grænse mod øst var fortsat
uløst.
3. Status over bestandens udvikling: Ditlev Berner forelagde de seneste
optællingstal og afskydningstal, som baserer sig på tællemænd i de syv
distrikter og indberetninger fra individuelle ejendomme.
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Der er efter alt at dømme nedlagt flere handyr end hundyr, i alt 110stk. Der
er trafikdræbt 20 dådyr i området.
4. Forelæggelse af forvaltningsplanen for 2015-16: Ditlev Berner gennemgik
kort indholdet i forvaltningsplanen for 2015-16, som der var tilslutning til.
5. Forslag til den kommende sæsons(15-16) afskydningspolitik: Styregruppens
forslag lød: 1.-15.sept.: Spidshjorte og fuldskufler, 1.nov-31.januar: Dåer og
kalve, 1.jan.-31.jan.: Fuldskufler. – Fl.Sørensen sagde at det havde været en
kedelig sæson med for mange stridigheder, men han syntes godt om
forslaget. Han sagde endvidere at der skydes for få kalve og brunstjagten
gerne måtte begrænses.
6. Grænsen mod Svendborg: Lars Bøgelund forklarede, at et aktuelt forslag går
ud på at lade SVHLs grænse mod øst gå helt ud til motorvejen. Hvidkildes
ejer, Chr. Ahlefeldt Laurvig, bemærkede at godsets konsortier ikke havde lov
til at beskyde dåvildtbestanden endnu. Han troede ikke på hjortelavene og
så helst lovgivning til at regulere jagten og bestandene. Lars Bøgelund
oplyste, at Skjoldemose og Flintholm begge var indstillet på at gå med i
Sydvestfyns Hjortelav. C.A. Laurvig anbefalede, at skulle man videre i denne
sag, så skulle der holdes et møde i lokalområdet. Ditlev Berner bemærkede,
at uden lokal opbakning kunne området mod øst ikke indgå i Sydvestfyns
Hjortelav. Hans Kr. Nielsen var enig i, at den lokale støtte var afgørende for
en løsning af grænsespørgsmålet. Egebjerg Syd jagtforenings repræsentant
på årsmødet sagde, at hans jagtforening ikke umiddelbart kunne tilslutte
sig, da de ikke havde noget dåvildt i hans område. (Kværndrup og StenstrupLunde-Kirkeby jagtforeninger var ikke til stede). Søren Nielsen fandt at det
var en god ide at tage området mod øst med i lavet. Styregruppen fik
mandat til at arbejde videre med sagen.
7. Indlæg fra Hjortevildtgruppen Fyn v. Hans Kr. Nielsen: HKN oplyste, at der
nu vurderes at være 8.500 dådyr i det fynske område inkl Langeland og
øerne. Vildtstatistikken viser, at det er omkring 5.000 jægere, der nedlægger
stort set alt dåvildtet i landet. HKN anbefalede at få fokus væk fra hjortene,
så en mere ligelig vægtet bestand af han og hundyr kunne etableres. Der har
været stor fremgang i hjortevildtbestandene de senere år, men bestandene
er skæve i deres sammensætning. Det var også væsentligt, at bestandene

ikke blev for store, så det var en god ide at gå sammen med naboerne om
hundyrsjagt for at nedlægge noget af produktionsapparatet, hvis bestanden
var ved at vokse sig for stor. Forslag til ændring af jagtlovgivningen for
hjortevildt skal forelægges i oktober 2015. Der arbejdes med
arealbegrænsninger, medlemskab af lav, afstandskrav mm. Med hensyn til
afværgning af påkørsler henviste HKN til et godt eksempel fra Nordfyn, hvor
vildtspejle havde sænket påkørslerne fra 12 det ene år til 0 det næste år.
8. Fastlæggelse af den kommende sæsons afskydningspolitik: Søren Nielsen
argumenterede, som flere andre i salen, for at give jagten på dåer og kalve
fri, samt at skåne spidshjortene. Jacob Uth sagde, at landbruget bliver
presset af dåvildtet, hvis man ikke lukker mere op for afskydningen. Efter
afstemning blev der vedtaget følgende: Januar og September: Jagt på
fuldskufler, Oktober-Januar: Jagt på dåer og kalve.
9. Udpegning af styregruppemedlemmer: Styregruppen blev genudpeget.
10. Evt. Per Abild foreviste klumper af sammenfiltret bindegarn fra maver af
nedlagte hjorte fra Æbelø. Hjortene har fået bindegarnet i maverne på
fastlandet, formentlig fra wraphø. Om brunsthjorte sagde han, at de skulle
flås varme, og rumpen og kirtlerne skal udtages, når dyret er koldt, for at
forebygge bismag i kødet. Han sagde også, at mængden af brunsthjorte
påvirker tidspunktet for brunsten, dvs, mange hjorte giver tidlig brunst,
mens få hjorte giver sen brunst.
11. Ved lodtrækning vandt Bent Hundstrup en trykjagtsplads i området på
dåvildt(hundyr), som Styregruppen arrangerer. Ref/jt

