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Referat 

1. Formandens velkomst 

            Formanden bød velkommen til godt 40 deltagere i Svanninge Sognegård. 

2. Valg af dirigent 

           Arne Greve blev valgt til dirigent 

3. Formandens beretning 

            I formandens beretning blev det nævnt, at Styregruppen i årets løb havde                               

holdt fire møder. Styregruppen havde med tilfredshed noteret, at bestanden 

spredes til nye områder, og den vokser formentlig stadig, om end i nedsat takt. 

Omkring forslaget om udvidelse mod øst havde Styregruppen konstateret, at 

der ikke fandtes interesse herfor i Svendborgområdet. 

 Styregruppen havde også drøftet forvaltningsmodeller som input til den                

regionale forberedelse af forvaltningsarbejdet på nationalt plan. Som tidligere 

år havde der været afholdt en temadag for alle hjortelavene på Fyn på 

Sollerup. Det var Styregruppens opfattelse, at der i 2015 ikke havde været så 

mange nødstedte og nedkørte dyr som i 2014. Der er dog fortsat ”sorte 

pletter”. Bestanden synes også at have opnået en bedre fordeling på 

kønnene, dvs. relativt flere handyr i bestanden. Formanden nævnte sluttelig, 

at lavets økonomi var anstrengt, så donationer var velkomne. 

Indberetningerne via hjemmesiden bliver desværre kun brugt i meget ringe 

omfang. 

4. Status over bestandens udvikling 

 

Ditlev Berner redegjorde for bestandens udvikling, der fortsat gik opad. 

Der var nedlagt omkring 130 dyr, heraf halvdelen hundyr. Af disse 

stammede omkring 80 dyr fra Brahetrolleborg. Nedkørte dyr løb op i 

omkring 20 dyr, heraf 8 fra Brahetrolleborg. Altså et samlet udtag på 



omkring 150 dyr. I forlængelse af præsentationen af bestandens størrelse 

og sammensætning(se hjemmesiden) sagde vildtkonsulent Erlandsen Brun, 

at han skønnede bestanden til fortsat at stige med 10% årligt. Skytten på 

Brahetrolleborg, Søren Nielsen, havde samme opfattelse. Ditlev Berner 

konkluderede, at bestanden formentlig rummede 1150-1200 dyr. Søren 

Nielsen sagde, at han havde fundet fem døde medaljehjorte i 2015 på 

Brahetrolleborg, efter afslutningen af brunsten, som var hård ved dyrene. 

Han havde også fundet plastik i maverne på handyr, ikke på hundyr. 

 

5. Indlæg om nye regler om forvaltning af hjortevildt på landsplan v. Per Abild 

Per Abild sagde, at der arbejdes i øjeblikket mest med modeller for 

kronvildtet, ikke dåvildtet. Der er ikke truffet nogen beslutninger endnu, 

men der kommer utvivlsomt nye regler kronvildtjagten. Den nationale 

hjortevildtgruppe vil aflægge besøg på Fyn for at få et input til drøftelserne 

ud fra fynske forhold. PA sagde også, at fælles regler for dåvildt på Fyn må 

anses for gunstigt. Indtil nu har lavene gjort det godt, men forvaltningen 

kan blive bedre 

 

6. Forvaltningsplanen for 2016/17 ved Ditlev Berner 

I den eksisterende plan ændres vurdering/optælling til at foregå én gang 

årligt. DB sagde i den sammenhæng, at man på sigt skulle vurdere om 

”bæredygtighed” skulle ses som dette i form af trofæer eller kød? 

Vildtkonsulent Brun sagde under punktet, at der var god mening i at holde 

lavene i live i en rum tid. Et enkelt lav på Fyn kunne risikere at miste 

kontakten lokalt. 

 

7. Forslag til den kommende sæsons 2016-17 afskydningspolitik 

Styregruppen foreslog, at jagttiden skulle være: Då, kalv og spidshjort: 

1.okt. -31. januar og alle hjorte(handyr): 1.december – 31- december. 

Dette forslag blev under drøftelsen af punktet udvidet med januar måned 



for hjortene, og dette forslag blev vedtaget med 15 stemmer. To andre 

forslag fik henholdsvis 9 0g 10 stemmer hver.(Punkt 9 på dagsordenen) 

 

10. Udpegning af Styregruppemedlemmer 

Alle medlemmer af Styregruppen genopstillede og disse blev genudpeget. 

 

11. Eventuelt 

Knud Sørensen fremviste en meget flot fuldskuffel(sølvmedalje), nedlagt i 

september måned på Arreskov./ref.jt 

            

                 

 


