Sydvestfyns Hjortelav
Referat af Årsmøde d. 13. marts 2019
1. Arne Greve blev valgt til dirigent
2. Ditlev Berner sagde i Styregruppens beretning, at særfredningen opleves som
positiv, og den giver forhåbning om bedre balance i bestanden, med flere
handyr end i dag. Den frivillige fredning havde haft en positiv rolle på et langt
stræk. Der har været kritiske røster om særfredningen, dels at jagttiden
manglede i september, og dels at der manglede tid nogle steder til at få
afskudt de rigtige hjorte. Generelt er bestanden fortsat stigende i området.
Andelen af handyr er fortsat ganske høj, og nok for høj med 60-65% handyr
ud det samlede udbytte af dåvildt, baseret på lavets egne oplysninger fra
jægerne i området. Det totale antal nedlagte dyr er 140-150 dyr inklusive
trafikdræbte, som udgør de snart sagt sædvanlige 10-15 stykker. Det er en
fremgang på cirka 20-25 dyr. Bestanden anslås til cirka 1.500 dyr, inklusive
Brahetrolleborgs 4-500 dyr.
3. Styregruppen havde afholdt 2 møder i perioden, og indholdet havde blandt
andet været en drøftelse af hjortelavenes fremtidige opgaver. Styregruppen
fandt, at der undertiden manglede viden om klovvildtets vilkår, samt at
debatten om råvildt sammen med dåvildt gerne måtte ske på bedst mulige
informationsgrundlag. Der er tilsyneladende store variationer i forekomsten
af råvildt på Fyn, med næsten ingen dyr i Kertemindeområdet og en rimelig
pæn bestand på Sydfyn. Styregruppen så gerne nye emner, som eksempelvis
råvildtet, inkluderet i lavets arbejde, og nye medlemmer af Styregruppen ville
være velkomne, til supplering af den nuværende Styregruppe.
4. Vildtkonsulent Lars Erlandsen Brun gav et overblik over bestand og afskydning
for dåvildtet og råvildtet på Fyn. De faktiske tal er for 17/18: Dåvildt 2.328, og
Råvildt: 5.351. Afskydningen af råvildt er nu stabiliseret, efter mange års støt
faldende tendens. Om dåvildtet sagde han, at stigningen i bestanden på Fyn
og Langeland efterhånden udgør et problem for landbrug og skovbrug. Brun
gennemgik procedurerne for ændring af jagttiderne for dåvildt og råvildt. Om
råvildtet sagde han, at der fortsat er tale om en meget skæv afskydning af for
mange handyr. Han sagde også, at fodring af råvildt udgør et problem på

nogle terræner. Han opfordrede til at få skudt nogle flere gammelråer rigtig
mange steder, hvor det ikke bliver gjort.
5. Efter kaffepausen stod Jørgen Trydeman for et oplæg på Styregruppens vegne
om mulige temaer for lavets arbejde med råvildtet i fremtiden, herunder den
skæve afskydning af handyr og manglen på afskydning af gammelråer, plus at
jagttiden om foråret på bukkene nok er for lang. Han efterlyste et mandat fra
forsamlingen til Styregruppen om at fortsætte det påbegyndte arbejde med at
udrede og debattere råvildtets vilkår, herunder fremkomme med forslag til
ændringer i jagttiderne. Der blev fra forsamlingen givet samtykke til at
fortsætte dette initiativ.
6. Udpegning af Styregruppens medlemmer: Alle Styregruppens nuværende
medlemmer blev genudpeget.
7. Dato for næste årsmøde 2020: Onsdag d. 11. marts 2020 kl. 19.30 i Svanninge
Sognegård.
8. Antal deltagere i årsmødet: 36
9. Evt.: Der mangler en tællemand i Snarup Have. Denne kan eventuelt findes
hos ejeren af Snarup Have. Ref/jt
10. Tabeller fra oplæg lægges ud på lavets hjemmeside.

