
Sydvestfyns Hjortelav 

 

Referat af Årsmøde d.14.marts 2012 

 

Formanden, Søren Nielsen(SN), bød velkommen til de ca. 50 deltagere i årsmødet. 

Arne Greve blev valgt til ordstyrer. 

 

1. Formandens beretning 

 

SN redegjorde for, at der i årets løb havde været drøftelser om lavets grænse mod øst. 

Situationen var ændret, idet der nu findes et lav for Svendborg Kommune. SN så 

frem til en drøftelse med Svendborg Hjortelav og med Hjortevildtgruppen om 

grænsedragningen. SN betonede, at det var vigtigt at tage hensyn til kerneområder for 

dåvildt og i mindre grad til kommunegrænser. Der arbejdes fortsat på etablering af et 

lav ved Ringe, og når det er etableret skal der findes en løsning på grænsedragningen 

i Faaborg-Midtfyn Kommune, mellem det nuværende Sydvestfyns Hjortelav og det 

nye lav mod nord i kommunen. 

 

Dåvildtet havde i et område optrådt for voldsomt i et antal haver. Lavet havde 

opfordret til at skyde nogle spidshjorte i området, og det syntes at hjælpe noget. 

Samtidig fik lavet bragt en artikel i Korinther-Brevet om afværgning af dåvildt i 

haver. Samme artikel findes på hjemmesiden med gode råd til haveejere, som er 

plaget af dåvildt. 

 

Der er sket en stigning i trafikdræbte dyr, idet 15 dådyr omkom i trafikulykker i 2011. 

Oktober måned, dvs. i brunsten, er særligt risikabel for dåvildtet på vejene. 

 

SN og Jens Peter Johansen havde deltaget i kursus om dåvildt på Kalø. Lavet havde 

også været repræsenteret i et seminar på Sollerup om forvaltningsplaner for dåvildt. 

 

Lavet havde bistået med dannelsen af et udrykningshold for nødstedte hjorte. 

Schweisshundeførerne Bent Hundstrup og Jens Toft Nielsen samt fire medlemmer fra 

Styregruppen indgår i udrykningsholdet, som kan rekvireres af private og politiet 

efter behov. 

 

Nedlagte hjorte: Der er nedlagt 15 spidshjorte, 7 i september og 8 i januar. Dertil 

kommer en fuldskuffel nedlagt uden for Holstenshuus. Lavet har talt med jægeren, 

der undskylder sig med at hjorten var halt. Endvidere er der aflivet en større hjorte i 

Mellemhaverne, hvor ejeren af en hjortefarm hævder at dyret sad fast i trådhegnet 

omkring farmen. I fremtiden vil politiet ikke give tilladelser uden videre til aflivning 



af sådanne dyr. Der er også aflivet en stanghjort på Svelmø. Hjorten sad fast i et 

fiskegarn. 

 

2. Betstandsoptælling 

 

Ditlev Berner redegjorde for optællingen pr. 1.februar. den viste en bestand på 750 

dyr, dvs.en fremgang på ca. 20%. Optællingen er ikke fuldstændig eksakt, idet det 

skovrige og bakkede terræn forhindrer nøjagtige målinger. Nedlagte og trafikdræbte 

dyr udgør 30 stykker, hvilket svarer til at udtaget af bestanden har været ca. 5%. Det 

fornemmes at bestanden er under langsom spredning. Vildtkonsulenten lagde til at 

der ses mange dyr i område 6 og på Bredholt, hvor der begge steder meldes om 

fremgang. Lars Andersen sagde, at dyrene bevæger sig meget rundt. 

 

3. Forvaltningplaner 

 

Vildtkonsulent Lars Erlandsen Brun(LEB) redegjorde for det arbejde, der siden 2009 

på Fyn har været udført for at igangsætte forvaltningsplaner for dåvildt. Planerne er 

tiltænkt rollen som hjælpemiddel for dåvildtlavene i deres arbejde lokalt. LEB sagde 

også, at der et formidlingsaspekt i planerne over for omverdenen. Der har været 

afholdt møder mellem lavene på Sollerup om forvaltningsplanerne, og det ser ud som 

om der fortsat er et behov for disse møder i den nuværende fase, hvor planerne 

bygges op. Endvidere sagde LEB, at det var vigtigt at samordne lavenes skydepolitik. 

LEB sluttede af med at sige, at lavene på Fyn havde udført en pionerindsats for så 

vidt angår de frivillige fredninger og oprettelse af lavene som sådan. 

 

Ditlev Berner(DB) fortsatte om Sydvestfyn Hjortelavs plan for dåvildtforvaltning, 

herunder det vildt-politiske grundlag, som han betegnede som et godt udgangspunkt, 

dvs, arbejdet sigtede mod en bæredygtig bestand og en bruger-administreret 

forvaltning. Det konkrete udkast lægges nu ud på hjemmesiden, så alle kan læse og 

kommentere det. Planen skal så vedtages på næste årsmøde i 2013. DB gennemgik 

derpå planens indhold, som kan læses på hjemmesiden. 

 

I den efterfølgende debat sagde Per Abild, at der var et konstant skisma mellem 

mange hjorte og store hjorte. DB oplyste, at Brahetrolleborg allerede har udfyldt 

rammen for hvad terrænet kan bære, og at der følgelig måtte iværksættes 

differentieret afskydning i dette område(område 2). LEB sagde, at store hjorte var 

vigtigt, men der skulle også skydes nogle gamle dåer væk på et eller andet tidspunkt. 

Der blev tillige nævnt muligheden for fælles trykjagter på dåvildt mellem naboer som 

et godt og nyttigt forvaltningstiltag.  

 



Der blev talt om konflikter omkring dåvildt, og det blev betonet at det var vigtigt at 

gå til kilden(kilderne) og få drøftet tingene direkte, så åbenhed kunne fremmes. Der 

blev også talt om markskader, blandt andet i Snarup-området. Per Abild sagde, at så 

fremt der bliver for mange dyr og for mange skader, så må der skydes på 

produktionsapparatet, dvs. voksne dåer og hjorte. 

 

4. Afskydningspolitik for 2012/13 

 

Styregruppen ved SN fremlagde sit forslag til næste sæsons afskydningspolitik: 

Spidshjorte i hele lavets område i september(udvidet med 14 dage) og januar. 

Endvidere jagt på kalve i område 1 og 2 i december og januar måned. Forslaget blev 

modtaget positivt i salen, idet det specielt blev fremhævet fra landmandsside, at visse 

områder kunne mærke trykket fra bestanden nu på udvalgte marker. SN lagde til, at et 

øget jagttryk i de to kerneområder 1 og 2 forventedes at give en vis spredning af 

bestanden, som er ønskelig. SN sagde også, at mellemhjorte og nogle dåer formentlig 

bliver skubbet ud fra kerneområderne, og disse dyr kan danne nye bestande i 

randområderne, hvor der ingen dyr er. LEB sagde, at det var vigtigt at skåne dåer og 

kalve i de endnu tomme områder. 

 

5. Udpegning af Styregruppen 

 

Svanninge Jagtforenings to repræsentanter havde begge ønsket at træde ud af 

Styregruppen. To nye medlemmer blev budt velkommen fra Svanninge Jagtforening, 

idet den ene repræsentant bliver medlem af Styregruppen og den anden vil fungere 

som suppleant. Jerrik Andersen indtrådte i Styregruppen. Alle andre var 

genudpegning. 

 

6. Eventuelt 

 

Søren Nielsen ville gerne, i sin egenskab af skytte på Brahetrolleborg, understrege, at 

verserende rygter om, at Brahetrolleborg skulle foretage beskydning af 

hjortebestanden uden om lavets politik, var det pure opspind. 

 

Mødedato for årsmødet i 2013: d. 13 marts på Faaborg Golfklub./ref/jt 


