Referat
Ekstraordinært møde i Styregruppen 23.august 2012
Til stede: Søren Nielsen(SN), Jens Peder Johansen(JPJ), Per Abild(PA), Lars
Bøgelund(LB), Jerrik Andersen(JA) og Jørgen Trydeman(JT).
SN refererede mødeforløbet med Svendborg Hjortelaug for nogle uger siden med
H.C.Nielsen som mødeleder. Svendborg-lavets repræsentanter var indstillet på at
forsøge at arbejde på en fælles forvaltning af det område, som overlapper hinanden
efter de gældende regler. H.C.Nielsen fastholdt, at kommunegrænserne skal gælde
som afgrænsning mellem lavene. SNs redegørelse for de jyske erfaringer, hvor man
tog udgangspunkt i kerneområderne, gjorde ikke indtryk på H.C.Nielsen.
(Efterfølgende er det ikke lykkedes i Svendborg at arrangere et ekstra-ordinært
årsmøde til at drøfte grænse-problemerne med vores lav).
PA sagde, at særfredninger på Djursland har været en succes. De store hjorte når at
blive store. Efter PAs mening burde Brahetrolleborg trække sig ud af lavet og
forvalte efter egne behov i bestanden. Den nuværende situation er uholdbar med to
forskellige regelsæt ind igennem Brahetrolleborgs areal. SN sagde, at med den
nuværende situation, kan Brahetrolleborg blive nødsaget til at trække sig fra lavet.
JT og SN sagde, at det synes som om nemhedsbetragtninger lå til grund for
H.C.Nielsens adfærd, der var direkte destruktiv på vores område i det sydfynske. Det
blev betvivlet, om han havde opbakning til den fremfærd i Hjortevildtgruppen for
Fyn. JT sagde, at det også var H.C.Nielsen, som havde fremturet med diverse forslag
om dåvildtet i Ringe-området, hvor alle ved at intet løses ved at lægge Ravnholtbestanden ind under SVHL. Ringe-jægerne og deres jagtforeninger må selv stå for at
finde nogle løsninger.
JPJ sagde, at han og H.C.Nielsen forsøger at finde løsninger i Ringe-området. SN
bemærkede, at Ravnholt er gennemskåret af tre kommunegrænser, så deroppe bliver
det rigtig svært, hvis kommune-grænse-princippet fastholdes.
LB sagde, at det ikke var rimeligt at lukke så meget op i Svendborg-området for
beskydning – det virkede næsten som om man ikke ønskede at få en bestand. JA
sagde, at man nogle steder havde lagt grænser efter veje, men respekteret
kerneområderne.
SN oplyste, at Svendborg-lavets formand, Torben Jensen, er på vej til at gå af som
formand. JT foreslog, at SVHL fastholder sin nuværende afskydningspolitik samt

inviterer Svendborg lavet til vores næste møde i Styregruppen d. 2. oktober hos LB.
Det var der enighed om.
PA refererede nogle af problemerne i Nordfyns Hjortelaug, som havde medvirket til
at PA havde forladt lavet. PA kunne også overveje at gå ud af SVHL sammen med
Brahetrolleborg, som reaktion på de utilfredsstillende vilkår, skabt ovenfra i
Hjortevildtgruppen ved dens formand.
JPJ foreslog at SVHL informerer vildtkonsulenten om den vanskelige situation, som
SVHL er blevet bragt i. SN taler med LEB.
PA fandt, at SVHL bør skrive til Hjortevildtgruppen for Fyn og redegøre for grænseproblemerne samt drøfte samarbejdet med formanden for Hjortevildtgruppen, som
halter. Måske skulle man også skrive til det nationale råd, efter henvendelsen til
Hjortevildtgruppen for Fyn.
Der var enighed om, at ingen forlader poster i SVHL før mødet d. 2. oktober hos LB,
hvor det er håbet at Svendborg lavet vil være repræsenteret med henblik på drøftelse
af en fælles forvaltning af området mellem Brahetrolleborg og motorvejen.
Andet: JT bemærkede til sidst, at en af Fyens Stiftstidendes journalister var på banen
for skrive om påkørsler af hjorte og trafikdræbte dyr. JT fik opbakning til at gå videre
med sagen. SN havde problemer med at holde hjorte ude af energipil. Selv de nye
duftmidler syntes at komme til kort. Hjortene var også hårde ved majsarealer. Ref/jt

