Sydvestfyns Hjortelav
Referat af ekstraordinært møde i Styregruppen
Den 6.november 2012
Til stede: Jens Peter Johansen(JPJ), Lars Bøgelund(LB), Rudi Kind(RK), Jørgen
Trydeman(JT), Per Abild(PA) og Lars Andersen(LA).

Siden sidst: Der ses pænt med dåer og kalve i Norden-området. Måske er der en
brunstplads i nærheden, da hundyrene er ret stationære. Der er fundet en død hjort
ved Damsbo, en lille fuldskuffel. Dødsårsagen er ukendt. Der går en rigtig gammel
dåhjort i Skånemosen. Den er så gammel, at den er begyndt at sætte tilbage og
faktisk kun har én stor stang. Den er lidt hård ved nogle haver i området, og
anbefales nedlagt. Der går rygter om jagt i Løgeskov-området, som ikke har kunnet
bekræftes.
Referat af mødet med Svendborg Kommunes Hjortelav: JT redegjorde for forløbet
af mødet, som blev afholdt på Sollerup med deltagelse af vildtkonsulenten. Referat
af mødet er udsendt til Styregruppen. Holdningen i Styregruppen er, at der gennem
drøftelser med nabolavet skal opnås en fælles forvaltning af områderne mellem
motorvejen og Brahetrolleborg. Næste møde med nabolavet finder sted medio
december. JPJ og JT deltager.
I lyset af hændelsesforløbet og den situation, som SVHL er blevet bragt i, blev det
besluttet at påbegynde formuleringen af udkast til en udvidet jagttid for dåvildtet i
lavets område, uden for Brahetrolleborg, som er udmeldt af lavet. LA fandt det
rigtigt at åbne mere op for jagt over en bred kam, hvilket der var tilslutning til. PA
sagde at det ville være godt at spare mellemhjortene, men indlede jagt på
fuldskufler i en begrænset periode. Forslaget til nye jagttider i området er derfor
således for store hjorte: Enten A: Fuldskufler i hele området i januar måned eller B:
Fuldskufler i december og januar i hele området med følgende kvoter: Område 1: 10
stk, 2: 10, 3: 6, 4: 6, 5: 0, 6: 6, 7: 0. Endvidere i hele området: Spidshjorte i
september og januar. Endelig område 1&2: Kalve og dåer i december og januar. Det

henstilles at hjortekalvene spares. Der lægges vægt på, at nedlagte dyr indberettes
via hjemmesiden.
Brahetrolleborgs udmeldelse: Udmeldelsen blev taget til efterretning, og dens
ordlyd bliver lagt ud på hjemmesiden.
Udpegning af en fungerende formand: JPJ blev udpeget til fungerende formand
indtil næste årsmøde i marts 2013. JPJ ønsker ikke at stille op til hvervet som
formand på årsmødet med henvisning til at han bor i udkanten af området.
Formandsspørgsmålet drøftes på ny på næste møde i Styregruppen.
Optælling i område 2: I stedet for Søren Nielsen blev JT udpeget til at forestå
optælling i område 2 indtil næste årsmøde.
Foredragsholder til årsmødet: Der var interesse for at høre en repræsentant fra et
jysk lav med succesrig forvaltning. JT undersøger.
Spisning før årsmødet: Ja, hvis det kan lade sig gøre på en god facon og en rimelig
pris. JT undersøger.
Invitation til Svendborg Kommunes Hjortelav til Årsmødet: Hele styregruppen fra
Svendborg inviteres.
Kontaktlister: Kontaktlister blev drøftet, men blev ikke besluttet udbygget på
nuværende tidspunkt.
Trafikskilte: JT skriver til kommunen for at igangsætte opsætning af særlige
vildtskilte på ”de sorte pletter”(3 stk.) Ref/jt

