Sydvestfyns Hjortelav
Møde i Styregruppen 25. januar 2017
Referat
Til Stede: Per Abild(PA), Lars Andersen(LA), Jens Peder Johansen(JPJ), Rudi
Kind(RK), Lars Bøgelund(LB), Aage Lehnskov(AaL), Fini Nielsen(FN), Ditlev
Berner(DB), Jørgen Trydeman(JT).
Optælling af nedlagte hjorte: Østrup Gårds Skov 1 halvskuffel, Lars Gregersen i Ny
Stenderup 1 sølvmedalje, 1 hjort på Håstrupvej, 1 hjort i Faldsled, 2 gode hjorte hos
Corneliussen, Nordskov en då og en halvskuffel, Bikuben Fonden 4 dåer og en kalv,
Pallesgyden 1 stor hjort, 2 spidshjorte i Faldsled, Steensgaard 3 hundyr, Bredholt 3
dåer og en spidshjort(Bjarne Nielsen), Alleskoven 1 spidshjort, Skovlyst 2 dåer og 1
spidshjort, Holstenshuus 12 stykker inkl. Alleskoven, heraf to fuldskufler, hvoraf en
var hvid(To fuldskufler, fem spidshjorte, fire kalve og en då), Barnehøjgård 3 stykker,
Arreskov 1 stk, Frisenvænge 1 halvstor hjort, Steen Skieller 1 stk, Snarup Have 9
hundyr, Brahetrolleborg omkring 68 dyr. Samlet nedlagt 150 stykker dåvildt i
sæsonen 16/17, inklusive de dyr lavet ikke har hørt om.
Bestanden anses for at være nogenlunde stabil i området, også inklusive
Brahetrolleborg, dvs. den ligger omkring 1.200 dyr. På Brahetrolleborg nedlægges
der nu lidt mindre hjorte(trofæ) end tidligere. Der er lidt færre hjorte og lidt mindre
hjorte. Der nedlægges fortsat en del hjorte sydøst for Brahetrolleborg.
LA sagde at der fortsat nedlægges en del hjorte uden om lavets anbefalinger. LA og
DB sagde, at bestanden kan tåle den nuværende jagt på dåvildtet.
LB spurgte ind til om det kan tænkes at Fyn får ens regler for dåvildtjagten? – Der
var enighed om, at reglerne for kronvildtjagten vil smitte meget af på dåvildtjagten,
hvilket der var forståelse for bordet rundt. Samlet var indstillingen i Styregruppen, at
foreslå til årsmødet den nuværende jagtlovs bestemmelser for næste sæson, dvs.
ingen indskrænkninger overhovedet.
JPJ sagde, at eventuelle arealbegrænsninger i ny lovgivning kunne blive et problem.

Markskaderne ved Snarup Have er aftaget en del. Flintholm havde meget dåvildt i
hvedemarkerne sidste sommer.
Påkørsler: Det er galt de samme steder, som det plejer, dvs. ved Egneborg, ved
Knabegården på Odensevej, på Nyborgvej ved Bikuben Fonden og i Svanninge
Bakker.Ref/jt

