Sydvestfyns Hjortelav
Referat
Møde i Styregruppen 27.maj 2021
Til Stede: Ditlev Berner(DB), Rudi Kind(RK), Jens Peder Johansen(JPJ), Lars
Bøgelund(LB), Aage Lehnskov(AaL), Fini Nielsen(FN), Leif Drost(LD), Torben
Morth(TM), Jørgen Trydeman(JT). Afbud fra Lars Andersen.
LB indledte med at dele hans bekymring omkring antallet af store hjorte, der var
nedlagt i området rundt om Østrup. Det var mange, og helt givet for mange. Det
drejede sig om 23 stk., plus 5 dåer, jfr. hansoplysninger. Derudover var der kendskab
til 2 stk. dåvildt nedlagt på Steensgaard, samt 1 stk. udenfor Steensgaard ved
Hanneslund. På Holstenshuus oplyste DB, at der var nedlagt 20 stk. dåvildt, dvs. 8
dåer, 6 kalve, 3 fuldskufler(hvoraf 1 var selvdød), 2 halvskufler og 1 spidshjort.
TM oplyste, at der ikke i afvigte sæson var nedlagt noget dåvildt på Damsbo Skov,
men bestanden var i omegnen af 25-30 stk.
LB og TM kom ind på arealkrav til terrænernes størrelse, men det var uvist, hvor
hurtigt de måtte blive til virkelighed. LB oplyste, at lavene på Fyn skal samles på et
tidspunkt inden der kan laves nye regler for jagttiderne for dåvildtet på Fyn.
Arealkravene lever dog sit eget liv.
LB sagde, at det kunne være svært at skyde dåer og kalve tidligt på sæsonen – det er
simpelthen svært at finde dem, men i slutningen af januar begynder de at bevæge
sig mere rundt.
TM fortalte om store skader i Brahesborgs skove forårsaget af dåvildtet. Der blev
foretaget forsøg med hegninger for at imødegå skaderne. DB lagde til, at det var
vigtigt at få skudt nogle flere hundyr.
Omkring nedkørte dådyr var der enighed om, at der fortsat bliver kørt mange dyr
ned i trafikken.
Efter en drøftelse anbefalede Styregruppen, at der oprettes en Facebook gruppe for
Sydvestfyns Hjortelav. Rudi Kind og Jørgen Trydeman arbejder videre med sagen.
Der var også enighed om at nedlægge lavets konto i sparekassen samt nedlægge
cvr.nummeret.

Aal spurgte ind til holdningen til råvildtet – er det noget vi skal arbejde videre med i
lavet? – Efter en runde om gode og dårlige principper for afskydning af råvildt blev
der eneighed om at fortsætte drøftelsen af og arbejdet med råvildtet i området. –
Aal henviste bla. til at der er set meget magre bukke på paraden i år. DB og LB lagde
vægt på, at der bortskydes nogle flere gamle råer.
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