Referat
Møde i Styregruppen for Sydvestfyns Hjortelav d.2.oktober 2012
Til stede: Lars Andersen(LA), Rudi Kind(RK), Søren Nielsen(SN), Jerrik
Andersen(JA), Per Abild(PA), Jørgen Trydeman(JT), Jens Peder
Johansen(JPJ), Ditlev Berner(DB) samt Lars Bøgelund(LB).
Siden sidst: Der ses mange dyr i Norden og på Bredholt i denne periode. Der er
nedlagt 7 spidshjorte i september jfr. de informationer lavet har modtaget: 6
spidshjorte i område 2(2 på Brahetrolleborg, 2 på Frisenvænge, 1 på Kragegård og 1
på Eskebjerg), samt 1 i område 6 ved Ny Stenderup(stedet ikke kendt). Der går rygter
om en nedlagt fuldskuffel i Skånemosen og måske én på Bredholt fra sidste sæson.
LA følger op på begge. – Der har været en ny påkørsel af hjort syd for
Brahetrolleborg, en 2 års hjort på 90 kilo blev påkørt og dræbt. Bilen blev totalskadet.
Farten var formentlig høj. SN sagde, at det var et problem at grøftekanterne ikke
bliver slået regelmæssigt, idet dyrene dukker pludseligt op for trafikanterne. SN
sagde, at der også var kørt et stk dåvildt ned i sommerperioden ved Brahetrolleborg.
DB sagde, at kommunen af sparehensyn har indskrænket slåningerne. – SN sagde, at
dåvildtet synes at være spredt meget. Sandholt og Brobygård har fået dåvildt.
Sandholt har tre dåer og en halvskuffel gående. – DB mindede om, at input til
forvaltningsplanen sendes til ham, således at eventuelle bidrag kan indarbejdes i en
ny udgave, der forelægges årsmødet.
Grænse-problematikken: SN havde udsendt mail med Hjortevildtgruppens
politikformulering for spørgsmålet om afgrænsning af lav. DB uddybede papiret og
forhandlingerne i Hjortevildtgruppen, og sagde, at lavene selv har ansvaret for
afgrænsningen, og Hjortevildtgruppen ikke har kompetencer i den retning, men gerne
bidrog med vejledning. Der var enighed i styregruppen om, at det er et godt
arbejdspapir, som Hjortevildtgruppen har udarbejdet. Den nationale hjortevildtgruppe
støtter ikke kommunegrænser, men afgrænsning ud fra kerneområder. – LA sagde, at
kernebestandene må respekteres. LB fandt, at vores nuværende grænser bør bestå
indtil videre. PA og JPJ tilsluttede sig også, at kerneområderne skal bevares. DB
sagde, at Svendborg lavet har en anden historik end vores med store ejendomme som
initiativtagere. DB sagde også, at Flintholm og Langeskov bakker op om SVHLs
linie. SN sagde, at dobbeltforvaltning ville være et problem. DB nævnte, at ét stort
lav for hele Fyn kunne ligge ude i horisonten. PA sagde, at han fandt det væsentligt at
styregruppen gik til møde med Svendborg lavet med åbent sind, samt fulgte op senere
efter det første møde. JPJ og JT møder for SVHL.
Forvaltningspolitikken i SVHL samt årsmødet 12/13: LA sagde, at der bør åbnes
for fuldskufler i et eller andet omfang. Det var der enighed om. PA sagde, at der
kunne lukkes ned igen, så fremt der blev skudt for mange. LA fandt, at fuldskufler

også skulle have en jagttid i september. SN spurgte om der kunne tænkes en kvote
indført? PA sagde, at differentieret afskydning burde foretages på Brahetrolleborg.
LA sagde, at delområder for differentieret afskydning nok var nemmere at
administrere. DB var enig i, at Brahetrolleborg skal have mere tid til afskydningen,
og han spurgte til hvor mætningspunktet findes for antal dyr? PA sagde, at der også
blev behov for balanceret afskydning af han og hundyr. DB fandt, at årsmødet måtte
bestemme kvoten, hvis en sådan skulle indføres. LA opfordrede SN til at komme med
tal for den ønskede kvote. JPJ sagde, at det er bedst så fremt årsmødet bliver spurgt
om kvoter og deres størrelse. SN mente, at kvoter kan gøre differentieringen spiselig
for de fleste jægere. DB sagde, at der bør lukkes mere op over det hele, eksempelvis
fuldskufler i januar i område 1&2. – SN spurgte til, om vi får de indberetninger, som
er forventede og ønskelige? RK sagde, at nogle i området siger de vil skyde store
hjorte, hvis de træffer dem, men det vides ikke om de gør det. LA og DB
fremhævede, at én hjort pr. mand ville være et godt redskab til at holde beskydningen
i ave. – Afskydningspolitikken tages op på ny på næste styregruppemøde i februar. –
LA fortalte, at en då på Bredholt, som har et stift forben, nu på tredje år, er kommet
med en kalv! – Om årsmødet: Onsdag d.13.marts kl.19.00 på Golfbanen. Det blev
vedtaget, at der skal arrangeres spisning forud, hvis det kan lade sig gøre. JT
undersøger.LA spurgte, om vi skal have en foredragsholder til årsmødet? – SN sagde,
at lavet bør belave sig på, at han vil træde tilbage som formand på årsmødet, men
forblive i styregruppen.
Næste møde: 12.februar kl.19.00 hos LB. PA vil medbringe kage. – Til Sollerupmødet d. 2.februar med de andre lav kommer: SN, LB, JPJ & JT.

