Sydvestfyns Hjortelav
Møde i Styregruppen 11.oktober 2018
Referat
Til stede: Ditlev Berner(DB), Rudi Kind(RK), Jens Peder Johansen(JPJ), Lars
Bøgelund(LB), Aage Lehnskov(Aal), Fini Nielsen(FN), Lars Andersen(LA), Jørgen
Trydeman(JT).
Hoved-Temaet for aftenen: Hvad er lavenes opgaver?
Indledningsvis blev der drøftet konstaterede fejl i jagttidsbekendtgørelsen, som nu
er rettet. – Der blev endvidere berettet om et møde i Ringe, arrangeret af DJF, om
råvildtet. Mads Flinterup var til stede sammen med en af landets førende veterinærdyrlæger, der arbejder med råvildt. Mødet kom ind på forholdet mellem råvildt og
dåvildt, hvor svenske undersøgelser peger på, at en for stor dåvildtbestand kan
presse råvildtet, som kræver mere ro end dåvildtet. – DB tilføjede, at det også må
afhænge af biotopen og fødegrundlaget, og at råvildtet er mere selektivt i
fødevalget. Eksempelvis havde Ravnholt før råvildtsygen både meget dåvildt og
råvildt. LB refererede at 23% af de dødfundne rådyr er gamle dyr med dårlige
tænder, og de dør ofte efter at have fået jord i maven. Inden de dør er de
smittebærere til unge dyr, og dermed er den onde cirkel i gang. Set i det lys bør det
overvejes at skyde råvildtstammerne ned, så der kun er raske dyr tilbage. – JPJ
nævnte et eksempel fra hans nabolag, hvor samme rå satte to lam ti år i træk,
hvilket taler i modsat retning, altså at de gamle dyr godt kan klare sig.
LB sagde, at det er svært at skyde de gamle råer væk, dvs. det er svært at finde dem.
DB sagde, at der nu er råvildtsyge over næsten hele Sjælland. Han kunne i øvrigt
oplyse, at formanden for Hjortevildtgruppen Fyn har udtalt, at gruppen nu også vil
arbejde med råvildtet.
JPJ sagde, at man kunne afskaffe forårsbukkejagten, for at lægge afskydningsvægten
over på hundyrene. LB sagde, at det forslag tør DJF nok ikke tilslutte sig lige
foreløbig. DB sagde, at man måske kunne frede handyrene i to år, men at
forårsjagten så nok ville forsvinde. JT mente, at emnet råvildtets forvaltning eller
mangel på samme burde være et tema for næste årsmøde, hvilket der var enighed

om. DB påtog sig at kontakte vildtkonsulent Lars Brun mhp koordinering af indsatsen
omkring råvildtet. JPJ mente at det var i orden at provokere på dette felt. DB sagde,
at det var bedre at starte debatten nedefra, og så bringe den op i Hjortevildtgruppen
Fyn. LB sagde, at det ville være en god ide at få de andre lav med. Han sagde også, at
der tidligere var for meget råvildt mange steder. JPJ anbefalede at bruge Jæger og
dagspressen i dette arbejde. LB og DB sagde, at det ville være hensigtsmæssigt at
SVHL fremkom med et forslag til årsmødet d. 13. marts 2019.
JT spurgte ind til hvorfor september-jagten på dåvildt var faldet ud? LB sagde, at
skyldtes, at man havde lagt Langelandsmodellen til grund for indstillingen. LA
nævnte, at der mange steder var modstand mod brunstjagt på dåvildt. DB tilføjede,
at der er et etisk problem i brunstjagten. LB sagde, at Dansk Skovforening havde
insisteret på at få brunstjagten med ind i bekendtgørelsen – og sådan blev det.
December-jagten og oktober-jagten havde været omfattet af et kompromis i
Vildtforvaltningsrådet.
Siden sidst: Der er nedlagt en fuldskuffel(vist nok guld-medalje) nær Snarup, der er
nedlagt en då på Bredholt af LA og LB har nedlagt en pæn fuldskuffel i
Hammerdammen. På Holstenshuus er der nedlagt en då.
Om lavets trykjagt i Pipstorn i januar var holdningen hos JT og LA tøvende, og mest
stemt for at stoppe på grund af ændring i jagttrykket i skoven, men efterfølgende er
det afklaret med at trykjagten gennemføres som sidste sæson med deltagelse af
lavet i Pipstorn.
Om Styregruppens sammensætning var der enighed om at LB kontakter Knud
Hansen mhp at opfordre ham til at forblive medlem af Styregruppen, selv om han
ikke længere repræsenterer friluftsrådet.
Hjemmesidens status blev berørt, og der var enighed om, at den burde opdateres og
eventuelt suppleres med Facebook opslag.
Næste møde i Styregruppen i januar-februar som forberedelse til årsmødet/ref/jt

