Sydvestfyns Hjortelav
Møde i Styregruppen 5.marts 2019
Referat
Til stede: Lars Andersen(LA), Ditlev Berner(DB), Rudi Kind(RK),Jens Peder
Johansen(JPJ), Lars Bøgelund(LB), Aage Lehnskov(AaL), Fini Nielsen(FN), Jørgen
Trydeman(JT).
Referat og kommentarer til de fynske hjortelavs møde på Sollerup i februar 2019:
Mødet på Sollerup viste en del intern uenighed i Hjortevildtgruppen Fyn, idet
nogle medlemmer fra de større ejendomme er utilfredse med den nuværende
jagttid på dåvildt. Jagttiden kritiseres for at være for kort på de store hjorte(1
måned plus ½ måned), så det bliver for svært at skyde de dårlige hjorte væk. –
SVHL er bestemt ikke enig i denne betragtning. Endvidere anser SVHL brunstjagten
for at være en anstødssten, hvilket blev fremhævet af LA.
DB oplyste, at de tidligere fremførte krav om arealbegrænsninger var faldet ud i
de endelige forhandlinger, og DJF var ikke meget for den tankegang. LA sagde, at
man i stedet skulle lukke op for septemberjagten. LB sagde, at det er et problem,
at der er uenighed i Hjortevildtgruppen Fyn, og han spurgte indtil, om formanden
for Hjortevildtgruppen Fyn er stærk nok til at klare presset fra de store
ejendomme.
DB, JT og LB sagde alle, at det havde været et godt møde på Sollerup, ikke mindst
på grund af et godt oplæg fra Mads Flinterup fra DJF. Flinterup havde modereret
sig omkring dåvildtets pres på råvildtet, hvor hans materiale overvejende
stammede fra svenske godser med meget store dåvildtbestande. LB lagde til, at
det var sjældent at se råvildt og dåvildt sammen på vildtkamera. DB bemærkede,
at drøvtygningen for råvildtet kræver mere ro, og dåvildtet kan forstyrre
processen. JPJ sagde, at biotopen var afgørende, og begge arter kunne opholde sig
samme sted, eksempelvis Ravnholt i perioden før råvildtsygen.
DB og LA sagde, at den manglende forvaltning af råvildtet, dvs. for lille og forkert
afskydning, var delvis årsag til bestandens store vækst og sammenbrud. DB lagde
til, at der er rigtig meget godt råvildt på Fyn lige nu. LB sagde fra distriktet

Hammerdammen, at der gik alt for mange enlige råer uden lam i august, som et
symptom på, at der var for mange gamle råer uden lam. LB oplyste fra Marianne
Hammers undersøgelser, at i det undersøgte faldvildt på Fyn var der 23% gamle
råer, som var døde af sult. – Modsat havde JPJ et eksempel fra hans hjem-område,
hvor en og samme rå 11 år i træk kom med 2 lam. LB sagde, at det ser ud til, at de
unge råer først skal lære at passe på lammene, før det lykkes.
Som afslutning på drøftelsen ovenfor blev det drøftet, hvorledes jagttiderne på
råvildtet kunne påvirkes, lige som jagttiderne på dåvildtet. Mekanismen er den
samme, dvs. efter indstilling fra hjortelavene til Hjortevildtgruppen Fyn, indstilles
der videre til den Nationale Hjortevildtgruppe, som indstiller til
Vildtforvaltningsrådet. Tidsrammerne for dåvildtet er nu to-årigt, dvs. den
nugældende jagttid løber til og med denne sæson, 2019/20, hvorefter der igen
skal indstilles til dåvildtets jagttider.
Styregruppen foretog en optælling bordet rundt i de 7 tælleområder og kom frem
til følgende tal for bestand og afskydning: Bestanden skønnes fortsat at vokse,
men kun beskedent, dvs. 5-10%. Der ses udvandring fra kerneområderne, specielt
nok Brahetrolleborg. Afskydning: Omkring 140 dyr mod omkring 120 dyr i
foregående sæson. Det ses, at omkring 2/3 er handyr, hvilket er en skæv fordeling,
idet vægten skulle ligge på dåer og kalve, for at bremse stigningen i bestanden.
LA sagde, at der er flere dåer end vi tror. DB sagde, at der burde skydes flere dåer.
Styregruppen efterlyser en ny tællemand for Snarup-området, hvor der står en
stor bestand.
Påkørsler: Brahetrolleborg: cirka 5-6 stk., Odensevej: cirka 5-6 stk., dvs. samme
niveau, som det plejer: 10-15 stk. JT spørger Bent Hundstrup. Ref/jt

