Sydvestfyns Hjortelav
Referat af møde i Styregruppen 4/4 2013
Til Stede: Ditlev Berner(DB), Per Abild(PA), Lars Bøgelund(LB), Jacob Uth(JU), Lars
Andersen(LA), Aage Lehnskov(AaL), Jerrik Andersen(JA), Jens Peder Johansen(JPJ),
Rudi Kind(RK), Jørgen Trydeman(JT).
1. Evaluering af Årsmødet: LB fandt, at det havde været et godt årsmøde. Nogle
havde efterfølgende nævnt, at der var for meget om trafik og for mange
detaljer om det emne. LB sagde også, at nu var der åbnet meget op for
afskydningen med de aktuelle bestemmelser for afskydningen, og hvis det gik
for vidt måtte reglerne strammes igen. DB hæftede sig ved at der havde været
en del nye ansigter på årsmødet, og det var positivt. LA sagde, at det var fint,
at Brahetrolleborg mødte op på årsmødet og redegjorde for godsets
overvejelser og beslutninger. JU undrede sig over, at Svendborg lavets
repræsentant på årsmødet meldte en politik ud, som næsten var lig med intet
lav at have. LA fandt det positivt, at hele december måned kom med som
jagtmåned. JU sagde, at det var godt at der var åbnet så meget op nu. Aal
havde det indtryk på og efter årsmødet at flere jægere var positivt
overraskede over, at der blev åbnet så meget op.
2. Ny Formand: Lars Bøgelund blev valgt til ny formand og Jens Peder Johansen
blev genvalgt til næstformand.
3. Trafik: JT oplyste, at vejskiltet med ”Farlig Vildtveksel” havde kostet ca. kr.
1000 som prototype. Den endelige produktionspris er endnu ikke oplyst fra
SeriQsign. Det er hensigten at henvende sig til Vejdirektoratet nu samt
gentage oplysningskampagnen om farlige vildt-strækninger til oktober i
dagspressen og/eller TV. Vejskiltet vil blive omtalt i Jæger i juli, sagde JT. Det
er hensigten at søge økonomisk støtte til skiltene hos fonde. Under omtalen
af de nye elektroniske skilte, sagde PA at disse måske også kunne spore
råvildtet, når det passerede vejene. Det blev besluttet, at tage skilte-sagen og
prototype-skiltet hele vejen op til Vildtforvaltningsrådet.
4. Hjemmesiden: JT redegjorde for hjemmesidens aktuelle status, og efterlyste
gode ideer til at gøre den endnu bedre. DB skitserede en redigering af siden,

som kunne gøre den mere overskuelig. JPJ sagde, at den skulle være så
oplysende som muligt.
5. Forvaltning af dåvildtet øst for Brahetrolleborg: JPJ og JA havde deltaget i
Svendborg Kommunes Årsmøde, hvor der havde været 6-7 deltagere foruden
styregruppen. LB og PA mindede om, at nabolavet i Svendborg Kommune
desværre havde fået forkert rådgivning om dåvildtforvaltning, og dette var
fortsat ikke rettet for så vidt angår afgrænsning af kerneområder og forholdet
til andre, allerede etablerede lav. PA understregede, at det var nødvendigt
med fælles regler, og han foreslog, at det nationale råd for
hjortevildforvaltning blev informeret og inddraget i sagen. PA og LB sagde at
grænserne skal fastholdes østpå, og at sagen måtte gå op igennem Danmarks
Jægerforbund. – Der blev herefter formuleret et dobbelt mandat, der dels går
ud på at bringe sagen op igennem systemet, dels fortsætte drøftelserne med
Svendborg Kommunes Hjortelaug, herunder skal det understreges, at
grænserne for Sydvestfyns Hjortelav mod øst fastholdes med henvisning til
vort eget lavs opfattelse og til det notat som den regionale hjortevildtgruppe
for Fyn har formuleret om at respektere kerneområderne, ikke
kommunegrænserne.
6. Forvaltning af dåvildt mod vest i Hårby-området: Der var enighed om at
invitere Assens Kommunes Hjortelaug og HJS til næste styregruppemøde i
oktober. DB har kontakt med lavet i Assens Kommune.
7. Eventuelt: DB refererede fra den regionale hjortevildtgruppes årsmøde, bla. at
bestandene vokser over alt på Fyn, og at Langeland står over for en ændring i
særfredningen. Claus Lind fra DJ havde udtrykt begejstring for de fynske
resultater på dåvildt-området. – DB og JU berettede om, at der nu er skader i
såvel marker og skove, og at det i skovene koster en del penge at hegne mod
dåvildtet, da alle træ-arter skal hegnes. – PA foreslog, at det næste årsmøde
også blev anvendt til at vise trofæer frem, når jægerne i området er samlede
om dåvildtet. – Næste møde: Torsdag d. 10.oktober kl.19.00 hos LB/Ref:jt.

