Sydvestfyns Hjortelav
Referat af Møde i Styregruppen 14/9-17
Til stede: Per Abild(PA), Rudi Kind(RK), Jens Peder Johansen(JPJ), Lars
Andersen(LA), Lars Bøgelund(LB), Aage Lehnskov(AaL), Fini Kristensen(FK), Jørgen
Trydeman(JT).
Siden Sidst: Der er i denne sæson nedlagt en rigtig god hjort på Sandholt. En nabo til
Alleskoven har nedlagt en halvskuffel. Der er nedlagt en hjort på Arreskov med
knækket gevir. Måske er der nedlagt én hjort på Steensgaard. Nordskov havde 20
hjorte i sommer. Malsdam har tre store hjorte, hvoraf én er hvid.
Der blev talt om råvildt, som flere steder havde det godt, bla. på Bredholt, men ikke
på Sandholt. Blandt dåvildtet er der observeret flere sorte dyr. På Holstenshuus går
der en stor hvid hjort. PA sagde, at hjortene vandrer mere end dåerne. LA sagde, at
det fortsat er svært at tælle op, hvad der står.
PA berettede om Nordfyns Kommune, som havde været i dialog med
Vejdirektoratet, der igen viste sig usamarbejdsvillig. Færdselspolitiet havde sagt nej
til nye skilte i Nordfyns Kommune. – Der er lige blevet nedkørt et stykke kronvildt
ved Stenstrup.
Hjortelavets udrykningshold ligger stille, og det er lidt uklart hvorfor. Måske er folk
blevet bedre til at rydde op ude på bedrifterne og i haverne. Det antages, at
Schweiss-hundeførerne rydder op efter mange episoder med påkørte dyr og dyr i
nød. FK fandt, at vi burde få noget mere at vide fra Schweisshundeførerne.
PA sagde i anden sammenhæng, at Dansk Skovforening havde fået meget stor
indflydelse på forvaltningen af dåvildtet. PA var godt tilfreds med, at der nu skulle
lovgives, i stedet for frivillighed. PA mente også, at DJF er splittet i hjortesagen. JPJ
mente, at DJF er svagt i hjortesagen. LB sagde, at måske kommer råvildtet med
senere, når der er bedre styr på hjorteforvaltningen. LB sagde også, at hjortelavene
bør se på den fremtidige lovgivning for hjorteforvaltningen. Han mente, sammen
med PA, at Fyn egner sig til ensartet lovgivning for hjorteforvaltningen. PA sagde, at
hjortelavene og DJF ikke talt samme sprog. JT spurgte til kronvildtet på Fyn, dvs. om
lavet skulle engagere sig. LB, AaL, og JPJ mente, at Fyn var for småt til kronvildt.

LB sagde, at selv top-forvaltning af råvildt (Holckenhavn) ikke gav en god bestand
med raske dyr og store trofæer.
Næste møde i Styregruppen: Først i februar 2018. Næste årsmøde: Onsdag d. 14.
marts kl. 19.30 i Svanninge Sognegård. Ref/jt

