Sydvestfyns Hjortelav

Referat af Ekstraordinært Styregruppemøde 8. januar 2013

Til stede: Rudi Kind(RK), Jerrik Andersen(JA), Lars Bøgelund(LB),Lars Andersen(LA),
Jens Peder Johansen(JPJ), Ditlev Berner(DB) og Jørgen Trydeman(JT). Afbud: Per
Abild og Knud Hansen.
DB fandt at Per Abilds skriftlige kommentar til Brahetrolleborgs udmeldelse
dækkede hans eget synspunkt, nemlig at Brahetrolleborgs bidrag til bestanden i
området ved udsætning var særdeles positiv, mens selve fremgangsmåden i
udmeldelsen ikke vandt nogen skønhedspræmie. DB var overbevist om, at
bestanden var under god forvaltning på Brahetrolleborg, herunder at en
differentieret afskydning blev indledt, om ikke andet så ud fra at bestanden
utvivlsomt er blevet for stor til biotopen. DB bemærkede, at Brahetrolleborg de
seneste par år også havde haft gavn af hjortelavets beskyttelse af en bestand i
vækst. DB henviste til den oprindelige dispensation for Brahetrolleborgs udsætning
af dådyr, hvor der forekom en meningsforstyrrende fejl i de angivne datoer.
LB fandt at det var et problem for hjortelavet, at Brahetrolleborgs udvidede
afskydning kom så hurtigt, mellem to årsmøder. Blandt andet var en del landmænd
syd for Brahetrolleborg ikke særligt tilfredse med situationen, idet de havde
tolereret dyrene i afgrøderne hen over sommer og efterår.
DB lagde til, at grænseproblemet mellem to lav øst for Brahetrolleborg var blevet
brugt som undskyldning for en hurtig igangsætning af en udvidet afskydning, og
dette forekom, set udefra, som et drastisk skridt. LA tilføjede, at situationen for
Brahetrolleborgs naboer nu forekom vanskelig. LA sagde, at der i lyset af forløbet
bør åbnes endnu mere op for afskydning.
JA var bekymret for, at Brahetrolleborg risikerede at få ”Ravnholt-tilstande”i relation
til naboerne. JT lagde vægt på, at Brahetrolleborg inviteres til årsmødet i marts, så
sagen kan drøftes åbent mellem de involverede parter.

DB foreslog, at lavets holdning til sagen meldes ud nu på hjemmesiden, så alle kan
forholde sig til det passerede samt at lavets troværdighed ville lide skade, så fremt
lavet undlod at foretage sig noget i den henseende. Det var der tilslutning til.(Se evt.
pressemeddelelse på hjemmesiden). JT skriver udkast, som sendes rundt til
Styregruppen. Flere medlemmer af Styregruppen betonede, at der bør åbnes for
væsentlig mere jagt på dåvildtet i den kommende sæson, 2013-14.
Endvidere drøftede Styregruppen et oplæg fra JT forud for mødet med Svendborg
Kommunes Hjortelav d. 9.januar. Der blev foretaget to ændringer i oplægget, der
herefter blev godkendt. (Se oplægget på hjemmesiden). Ref/JT/2013-01-13

