Sydvestfyns Hjortelav
Referat af Møde i Styregruppen 10. oktober 2019
Til stede: Lars Andersen(LA), Rudi Kind(RK), Jens Peder Johansen(JPJ), Lars
Bøgelund(LB), Aage Lehnskov(AAL), Ditlev Berner(DB), Jørgen Trydeman(JT), Leif
Drost(LD).
Formanden bød velkommen til nyt medlem af Styregruppen, Leif Drost, som bla. er
konsortieformand på Holstenshuus.
Organisationerne i Den Nationale Hjortevildtgruppe, minus Danmarks
Jægerforbund, har fremsat et forslag til ændringer i jagtbestemmelserne for de to
store hjortevildtarter, herunder arealkrav, kvoter, sprossefredning mm.
JPJ kunne godt se behovet for at gøre noget mere for de to store arter.
LB mente også der var behov for at gøre noget, men var i tvivl om hvad der ville
være det rigtige.
LA sagde at dåvildtet ved et arealkrav på 100 HA til hjort nummer to godt kunne
lade dåvildtet gå ind under samme ordning som kronvildtet. De fleste ville alligevel
kun skyde ét stykke stort hjortevildt om året.
LD mente ikke, at arealkrav ville hjælpe.
LA sagde, at mellemhjortene ved en arealfredning ville få lov til at leve.
DB funderede på, om arealerne ville blive delt yderligere op for at omgå arealkravet.
LA sagde, at der ville være omgåelsesmuligheder. DB fandt, at
holdningsbearbejdning fortsat ville være ønskeligt og nødvendigt.
LB sagde, at holdningsbearbejdning ikke virker og brugte Bredholt som eksempel,
hvor der er små arealer.
DB kunne godt se for sig, at samarbejdet skulle tvinges igennem omkring handyr, fx
samforvaltning over 1.000 HA.
LD sagde, at jægerne sidder og venter på handyrene.
LB sagde, at jagttidsbegrænsningerne på Fyn ikke har giver færre afskudte hjorte.

LD oplyste, at tidsforbruget i hans konsortium på at skyde et stykke dåvildt kunne nå
op på hele 36 timer.
DB mindede om, at brunstjagten nogle steder har et økonomisk aspekt.
LA sagde at kødværdien af brunsthjorte er ringe. Han sagde også, at
Hjortevildtgruppen Vestjylland er splittet overarealkravet.
LB sagde, at jagtfredningerne ikke har virket efter hensigten indtil nu.
LA sagde, at sprossefredningen virkede, men nu skydes det hele fra en kant.
LB sagde, at kvotejagt var en god mulighed, men tungt at administrere. DB sagde, at
Sverige har en god model bygget på kvoter.
Konklusionen på debatten ovenfor blev:
• Hverken jagttider eller arealkrav kan stå alene
• Brunstjagt er en skidt løsning
• Kvoter og lav er positive tiltag
RK sagde, at det er pudsigt danske jægere godt kan acceptere kvoter på hjorte i
Polen, men ikke i Danmark.
Nyt emne: Drøftelse af oplæg fra JT om råvildtet og råvildtjagten i Danmark.
JT gav et kort resume´af oplægget til indledning, og spurgte om det er noget vi i
Styregruppen og lavet kan og vil?
AAL og DB sagde, at det var et godt oplæg, og AAL mente at mange jægere ville
deltage i årsmødet, hvis dette tema var på dagsordenen.
LB fandt, at man kunne lukke for forårsjagten på Fyn i en prøveperiode, og så se
hvor meget det gav i bedre udbytte på råvildtet.
LD sagde, at man i hans konsortium havde monitoreret vægten på dyrene over en
årrække, og vægten steg, jo flere dyr, der blev taget ud af råvildtbestanden.
DB sagde, at man burde kræve en forvaltningsplan for et vist, stort antal HA.
JT sagde, at DJF er splittet i denne sag. LB sagde, at løbet lige nu kører uden om DJF.

DB og LB sagde, at frivilligheden for dåvildtet havde været et gode i en tid, men nu
var der andre forhold gældende. DB sagde, at man i denne sag om råvildtet skulle så
et frø, og så arbejde på sagen.
LA sagde, at forårsjagten er et stridspunkt, og DB sagde, at forårsjagten nogle steder
har et økonomisk aspekt.
LB oplyste, at 75% af de nedlagte rådyr på Fyn er handyr.
AAL foreslog, at man tog én måned ud af forårsjagten.
LB sagde, at der bliver skudt for mange små bukke på små arealer.
LA sagde, at man kunne pille den første bukkejagtsmåned ud.
AAL nævnte, at årsmødet havde givet opbakning til at arbejde med råvildt-sagen.
JPJ mente, at det var en god ting at få de andre lav med i arbejdet, når man sås igen
på Sollerup. DB var enig i at præsentere forslaget samt få de andre hjortelav med.
LA pointerede at bukkejagten som bekendt er ”hellig”.
DB fandt at Styregruppen skal kontakte vildtkonsulent Brun samt formanden for den
regionale hjortevildtgruppe.
Det blev konkluderet, at JT redigerer oplægget med henblik på eventuel
præsentation over for de andre lav på Fyn, dvs. det i så fald sendes ud til alle lavene.
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