Sydvestfyns Hjortelav
Referat af Styregruppemøde d.10.april 2012
Til stede: Per Abild(PA), Søren Nielsen(SN), Jens Peter Johansen(JPJ), Lars
Bøgelund(LB), Rudi Kind(RK), Ditlev Berner(DB), Jørgen Trydeman(JT), Jerrik
Andersen(JA) og Knud Hansen(KH).
Underretninger fra Formanden(SN) og Siden Sidst: Formanden for
Hjortevildtgruppen på Fyn, H.Kr. Nielsen, er trådt tilbage som formand, men senere
genindtrådt, med Morten Asserbo som assistent. H.Kr. Nielsen er valgt for endnu to
år. – SN oplyste, at Svendborg Hjortelav agter at henholde sig til kommunegrænsen,
hvilket er et betydeligt problem for vores lav. Styregruppen er ikke enig i Svendborg
lavets opfattelse. SN og LB sagde, at kerneområder er vigtige, ikke
kommunegrænser. Eksempelvis i Jylland deler man sjældent eller aldrig områderne
efter kommunegrænser, men efter kerneområder. PA spurgte om et delområde af
Svendborg kunne komme ind under SVHL? Svendborg lavets afskydningspolitik er
alle dyr minus store hjorte, og det er tilladt hele jagtsæsonen, hvilket er langt fra
reglerne i SVHL. DB sagde, at det var forventeligt at der kom et skisma med de nye
kommunegrænser og JKF uden opgaver. SN sagde, kommunegrænserne glemmer
skovene, hvor dyrene er. SN foreslog, at nabo-lavene bør inviteres til vores årsmøde,
hvilket der var enighed om. KH betonede, at et samarbejde med Svendborg-lavet var
vigtigt. PA nævnte, at nordmændene og svenskerne arbejdede med licenser og
kvoter i bestandsforvaltningen. LB sagde, at vores lav ikke har et problem. – Om
sagen i Mellemhaverne oplyste SN, at farmen havde en CHR-registrering. PA sagde,
at i så fald kunne man overveje at lade Fødevare- og Erhverv se på hegnets
duelighed, som var et kernespørgsmål i sagen. – I påsken havde der igen været to
nødstedte hjorte i Svanninge området. Lavets udrykningshold kom i arbejde for
første gang, og blandt andre LB deltog. Det lykkedes at redde den ene hjort, mens
den anden omkom, kvalt i en stålwire. I samme område er i vinter set henholdsvis
22 hjorte i en rudel og 18 dåer og kalve i en anden. – Også i påsken var der en
påkørsel ved Brahetrolleborg. Dyret slap uskadt, men én bil kørte op bag i en anden
og lægeambulance samt to ambulancer kom til stede. – Der havde også været en
påkørsel ved Egneborg før påske.

Årsmødet og referatet deraf: PA redegjorde mere detaljeret for sine synspunkter
vedr. afskydning i en bestand, henholdsvis under opbygning og under ligevægt. Han
har talt op til 60 dåer i Snarup området. JA sagde om den nuværende
afskydningspolitik, at jagten på spidshjorte havde givet ro i lavets område. Samtidig
var spidshjortene ikke afgørende for tilvæksten, som stadig er central i flere
områder, dog ikke delområde 1 og 2. PA sagde, at det var godt, såfremt man kunne
spare halvskuflerne. JPJ sagde, at det var godt at lavet havde holdt sammen og i
enighed fastsat skydepolitikken. DB fandt, at årsmødet var afviklet fornuftigt. SN
refererede til det nye lav i Kerteminde, som ville satse på sms-kæder. Den ide kunne
godt bruges hos os til at knytte stærkere kontakter i de syv områder. KH sagde, at et
indlæg med vægt kunne trække flere deltagere.
Trafik og påkørsler: JT sagde til indledning, at 15 påkørte dyr var for mange efter
hans mening, og at vi burde gøre mere, dels på dataindsamling, dels på praktiske
foranstaltninger. Det skal ikke hedde sig, at vi ikke har gjort hvad vi kunne for at
forebygge skader, både materielle og dyremæssige, for ikke at nævne skader på
mennesker. KH redegjorde for erfaringerne på Stensgaard for en del år siden, idet
rustfri spejle i vejsiderne forebyggede en del. SN sagde, at med dåvildtet
forekommer påkørslerne både dag og nat. KH nævnte Falcks vildt-sensorer, som
testes to steder i landet med en vis succes. SN sagde, at data for de sorte pletter er
nødvendige for at råbe vejmyndighederne op. Det er nødvendigt at have
Trafikstyrelsen med i arbejdet. JPJ fandt at data måtte først tilvejebringes, derpå en
indsats. DB pegede på Flemming Mogensen fra kommunens tekniske afdeling som
kontaktperson. SN sagde også, at Falck, Schweisshundeførerne og kommunen skal
være med. I øvrigt fandt han, at folk i området langsomt vænner sig til det store
hjortevildt.
Drøftelse af næste års afskydningspolitik(2013-14)(Indeværende sæsons(2012-13)
afskydningspolitik blev fastlagt på årsmødet): SN & JPJ sagde begge, at det var
positivt, at differentieret afskydning kan finde sted i forskellige områder inden for
lavet. DB spurgte hvor meget skal bestanden vokse inden for delområderne? SN var
ikke så bekymret for hundyrene på nuværende tidspunkt i område 1&2. SN fandt, at
der kunne åbnes for store hjorte, ikke stang- og halvskufler, i en kort begrænset
periode. Og én hjort per jæger ville være godt. PA sagde, at kunne stang- og
halvskufler blive sparet, var meget vundet. SN sagde, at de store hjorte kun skulle

skydes efter brunsten, og DB spurgte ind til om det ville blive accepteret. SN og PA
foreslog den 12. måned eller den første måned, altså enten december eller januar.
KH og JA sagde at det kunne være et problem at skyde dåer fra kalvene. SN fandt, at
dåerne i de tyndt besatte områder fortsat skulle skånes. SN sagde, at der i næste
sæson igen(2014-15) måske kunne tales om afskydning af kalve, også i områderne 3,
4 og 6.
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