Sydvestfyns Hjortelav
Referat af møde i Styregruppen 8.februar 2018
Tilstede: Per Abild(PA), Jens Peder Johansen(JPJ), Rudi Kind(RK), Lars Andersen(LA),
Lars Bøgelund(LB), Aage Lehnskov(Aal), Fini Nielsen(FN), Knud Hansen(KH) , Jørgen
Trydeman(JT).
Siden Sidst: Tallene for afskydning i den forgangne sæson for Nordfyn viste, at der
var nedlagt 90 dådyr, heraf 70 hjorte. På Æbelø var der nedlagt 240 stykker dåvildt.
På Gyldensteen Strand alene var der nedlagt 38 stykker dåvildt.
I Sydvestfyns Hjortelavs område viste de foreløbige tal for afskydningen: Snarup
Have, 1 fuldskuffel, 1 då og 2 kalve. Dertil 1 spidshjort uden for Snarup Have, samt 1
fuldskuffel og 1 kalv nord for Snarup Have samt 1 halvskuffel syd for Snarup Have.
Ved Hundstrup var der nedlagt 1 fuldskuffel, og det samme på Flintholm. Ved
Lucienhøj 1 mindre hjort. I Alleskoven 1 spidshjort. I Gærup Skov 1 fuldskuffel, 1
spidshjort, 2 dåer og 1 kalv. På Bredholt: 3 dåer, 1 fuldskuffel og 1 kalv. Hos Peter
Høj i Horseballe: 1 halvskuffel. Uden for Stensgaard: 1 fuldskuffel. I Ny Stenderup: 1
fuldskuffel(Sølvmedalje), og 1 hjort med abnormt gevir. Rønnemosen: 1 stk. dåvildt.
Arreskov: 1 halvskuffel og 1 kalv. Brobygård: 1 fuldskuffel. Barnehøjgård: 3 stk
dåvildt. Til indberetning om bestand i SVHL: 1.400 dyr. Afskydningen antages at
være på 150 stk +.
Optælling/0bservation: I Norden havde der været flere dåer og kalve i 2017 end i
2016, plus flere store hjorte.
Trafikdræbte: Det antages, at tallet fortsat ligger på 12-15 stk. På Odensevej har der
været 5-10 påkørsler og eftersøgninger i 2017. En enkelt bilist kørte 4 dådyr ned på
én gang ved Egneborg/Brahetrolleborg.
Hegning: Brahetrolleborg har hegnet en del arealer mod syd og øst. Nogle naboer
har gjort indsigelse, men hegnene er lovlige, og jægerne uden for hegnet har ikke
nedlagt færre dyr af den grund.
Særfredning: PA sagde, at særfredning er bedre end lovgivning, da særfredninger
kan ændres hurtigere end love, hvis der er behov for det. PA kritiserede DJF for at
søge mest jagt til alle, som er skidt for hjorteforvaltningen. LB var godt tilfreds med

at lovgivningen tager over fra det frivillige. PA sagde, at det var vigtigt at øge
dialogen med jagtforeningerne, som ville have en bedre chance for at påvirke
politisk end hjortelavene, som de er nu.
Lavenes rolle: LB sagde, at lavenes rolle måske er udspillet i denne fase, da
lovgivningen vil tage teten herfra i forvaltningen af dåvildtet. Han sagde også, at
årsmøderne har mistet indhold og måske bliver overflødige, og de koster immervæk
noget at afholde. Specielt Hillerslev/Korinth jagtforening har båret væsentlige
udgifter for Sydvestfyns Hjortelav. KH sagde at DJFs kreds 5 er vigtig for
hjorteforvaltningen på Fyn. LB sagde, at lavene stadig skal rapportere til
Hjortevildtgruppen for Fyn.
PA fandt, at Skovbruget/Landbruget styrede dåvildt-forvaltningen på Fyn. KH sagde,
at der fortsat nedlægges for mange hjorte og for få hundyr.
PA ønskede at udtræde af Styregruppen ved årsmødet i marts.
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