Sydvestfyns Hjortelav
Møde i Styregruppen d.7.april 2015.
Deltagere: Per Abild(PA), Ditlev Berner(DB), Knud Hansen(KH), Fini Nielsen(FN),
Aage Lehnskov(AAL), Lars Bøgelund(LB), Jens Peder Johansen(JPJ), Lars Andersen
(LA) og Jørgen Trydeman(JT).
Siden sidst: Der ses mange hjorte lige nu, efter vinteren og jagten, hvor de har levet
mere skjult. Bla. blev der set 15 store hjorte på Steensgaard for få dage siden. PA
sagde, at der i Snarup Have er skudt hundyr, hvilket har givet noget mere ro blandt
naboerne. Bestanden i Snarup Have er på omkring 150 dyr.
Om årsmødet: KH sagde, at der skulle måske have været stemt om alle forslagene.
PA fandt, at det vedtagne forslag gav en længere jagttid på fuldskufler, og at det var
forståeligt at nogle var skuffede over at der var nedlagt store hjorte uden om lavets
anbefalinger. LB var også betænkelig ved, at der var blevet lukket så meget op for
afskydning af de store hjorte. PA sagde, at der på den anden side ikke var nedlagt for
mange store hjorte indtil nu. KH sagde, at der skydes for få dåer og kalve på de store
ejendomme, og der ses skader nu på mark og skov. DB sagde, at han anså
afskydningspolitikken for at være ikke helt tosset, men han var lidt ked af den måde,
som forslaget var gået igennem forsamlingen på. Proceduren havde ikke været helt
god. KH fandt, at der mangler en fundats om afstemninger. DB konstaterede, at
ordstyreren har en stor indflydelse. KH sagde, at ordstyreren skal instrueres bedre.
DB sagde, at det er paradoksalt, at Søren Nielsen stiller det vedtagne forslag, når
Brahetrolleborg ikke er medlem af lavet.. LA sagde, at det var skuffende, at der ikke
var flere deltagere end 45. LB sagde, at han var skuffet over Hvidkildes
repræsentant, og at han måtte konstatere, at Hvidkilde og Egebjerg Syd havde sagt
fra. PA sagde, at han fandt det bemærkelsesværdigt at jagtforeningerne mod sydøst
ikke ville være med i et hjortelav. LB sagde, at det nok bliver svært at gøre noget
som helst i området østpå mod motorvejen. DB konstaterede, at SVHL ikke har
noget mandat derude. LA sagde, at hjortelavene mangler noget mere
lovgivningsstøtte. JT sagde, at optaktsartiklen til årsmødet til dagbladene var blevet
en opfølgningsartikel i stedet for. PA stillede spørgsmålstegn ved, om de store hjorte
kan forvaltes frivilligt. LB sagde, at der forvaltes skævt lige nu med for få hanner og
for mange hunner. LB sagde, at der verserer forslag om at lægge hjorteforvaltningen

ud til lavene, hvor medlemskab kan blive adgangskrav for at nedlægge hjorte, lige
som arealkrav kan blive aktuelle. PA sagde, at mere præcise, tvungne indberetninger
om nedlagte hjorte kan blive nødvendige. DB sagde at Naturstyrelsen nok bliver
forvaltningsenhed for hjortene. PA sagde, at kvoter kunne blive nødvendige. KH
sagde, at den danske model mest er til frihed for jægerne. LB sagde, at nye regler
tidligst ville blive fra 16/17. DB sagde, at han var skeptisk over for den administrative
kapacitet i lavene. Han sagde også, at det var nødvendigt at styre indberetningerne
bedre. PA sagde, at i Norge foretager staten selv optællinger, og han var enig i
ønsket om en bedre forvaltning. LB henholdt sig til, at vi har nået målet om at få en
bestand, nu mangler der bare en bedre forvaltning. Skaderne på mark og skov har
også noget at sige, lagde han til.
JPJ oplyste, at han har fundet en IT-mand, som vil påtage sig opgaven at være
webmaster. Der er fortsat ikke økonomiske midler til rådighed til at omforme
hjemmesiden. PA sagde, at DJF burde finansiere mere omkring lavene, herunder
drift af hjemmesider. DB opfordrede til at sende mail til de 11 jagtforeninger, der
danner grundlag for lavet, om økonomisk støtte.
Næste møde: Tirsdag 29/9-15 kl. 19.30 hos LB. PA tager kringle med.Ref/jt

