Sydvestfyns Hjortelav

Referat af Møde i Styregruppen d.4.februar 2014

Til stede: Lars Bøgelund(LB), Jens Peder Johansen(JPJ), Per Abild(PA), Rudi Kind(RK),
Jerrik Andersen(JA), Jacob Uth(JU), Knud Hansen(KH), Åge Lehnskov(ÅL), Lars
Andersen(LA), Jørgen Trydeman(JT).Afbud: Ditlev Berner.
Siden Sidst: LA og PA berettede begge, at der for henholdsvis Bredholt og Norden
ikke sås mange dyr i denne vinterperiode. Det var opfattelsen, at den milde vinter
havde spredt dyrene, både fra disse to områder og fra Brahetrolleborg, idet der var
føde at finde mange steder uden for kerneområderne.
Om nedlagte dyr var oplysningerne fortsat spredte, da der stadig ikke meldes
nedlagte dyr ind via hjemmesiden, som ønsket. JT sagde, at der bør tages kontakt i
de syv tælle-områder med naboerne til kerneområderne, da der var meldingerne
om enkelte nedlagte dyr uden for skovene, hvilket var naturligt med den åbne
afskydningspolitik i denne sæson. JA og PA sagde, at det ser ud til, at der nedlægges
for mange hjorte, blandt andet i Snarup-området, da der mangler hjorte i rudlerne.
PA sagde, at det var samme problemstilling i Jylland, og at det er svært at forvalte
bestandene på frivillig basis. JU oplyste at hans jægere og hans naboer ved Snarup
havde gjort hvad de kunne for at nedlægge nogle dådyr på grund af markskader,
men det var ikke lykkedes trods ihærdig jagt. PA fandt, at der burde nedlægges
nogle flere hundyr i Snarup-området, hvilket der var tilslutning til. KH sagde, at der
ikke stod noget dåvildt på Horne Land i dette efterår. ÅL sagde det samme om
Alleskoven under Holstenshus. (DB har efter mødet oplyst, at naboen til Alleskoven
har set dyrene på marken næsten hver uge i efteråret). JU sagde, at dåvildtet kun
ses ved Snarup om foråret, ikke om efteråret. JA oplyste, at der ofte ses dåvildt på
golfbanen, op til 20 dyr. På foreløbig basis blev det oplyst, at der er nedlagt en
fuldskuffel i Malsdam, en kalv i Stubbedam, en fuldskuffel og en spidshjort uden for
Knagelbjerg mod nord, en spidshjort på Skovlyst, en i Skiellers skov i Norden, tre på
Holstenshus, heraf en fuldskuffel, en håndfuld dyr syd for Brahetrolleborg og
Brahetrolleborg selv omkring 50 dyr i alt. Dertil skal lægges nedlagte spidshjorte fra

septemberjagten for at få et foreløbigt skøn: 70-80 dyr, som er forsigtigt anslået på
dette tidspunkt, hvor der mangler indberetninger. Omkomne dyr: En nedkørt ved
Haugbæklund nord for Svanninge Bakker på Odensevej, 2 nedkørt ved Knabegården
på Odensevej, dertil to døde hjorte, sammenfiltrede i Gammelskov, plus to døde,
sammenfiltrede ved Damsbo. Fortsat mange påkørsler af dådyr ved Brahetrolleborg,
blandt andet fem på én uge, og alle blev eftersøgt med schweisshund, men ingen
fundet. ÅL havde set omkring 40 dyr ved Damsboskoven. Sandholt havde 5-10 dådyr
sæsonen igennem, men jager ikke på dem endnu. Det kunne konstateres, at jagten
på dåvildtet havde været udfordrende og vanskelig, og at der er stor spredning i
bestanden.
Forberedelse af Årsmødet: PA oplyste, at Norddjurs Hjortelav er repræsenteret med
et indlæg. Gæsten overnatter hos PA. Der skal regnes med kørepenge. Dagsordenen
blev drøftet og JT skriver den færdig til formandens godkendelse. JA meddelte, at
han ønsker at udtræde af Styregruppen, hvilket blev taget til efterretning. JPJ sagde,
at det var en god ide at bringe en avis-artikel om lavet før årsmødet, hvilket der var
tilslutning til. Tilmelding skal også kunne foregå telefonisk til LA og LB, foruden via
hjemmesiden. ÅL vil tage mod deltagerne i døren i Øster Hæsinge Forsamlingshus.
PA og ÅL vil producere tavle til ophængning af trofæer på årsmødet. LB sponserer
tavlen. Som ordstyrer blev foreslået Ole Carlsen, da Arne Greve er forhindret.
Alternativt Kurt Nissen, hvis han kan og vil.
Styregruppens forslag til afskydningspolitik for 2014/15: Samme som nu, men
udvidelse i område 1& 2(Snarup og Brahetrolleborg-området) med då og kalv
allerede fra og med november, for at få nedlagt flere hundyr. JU sagde, at på grund
af markskader i hans område skyder landmændene på dyrene som de vil, uanset
lavets politik.
Grænse-spørgsmålet: Mæglingsbestræbelserne over for Svendborg Kommunes
Hjortelaug stod stille på grund af mangel på løsninger, sagde JT. Formanden for lavet
i Svendborg var gået af fornylig. JT havde talt med et par mæglere, som ville bistå,
men manglen på løsningsforslag havde bremset arbejdet. Der var enighed om, at
samarbejde mellem lavene var vigtigt, og at mødet mellem lavene d. 27.februar på
initiativ af Middelfart-lavet var rigtig positivt, før lavene på vestfyn åbner for jagt på
dyrene. PA sagde, at nye lav fortsat må respektere eksisterende lavs grænser samt

den politik, som den regionale hjortevildtgruppe har vedtaget, nemlig at respektere
kerneområdernes integritet. JT sagde, at ét lav for hele Fyn kunne blive et scenarie
på sigt, hvilket der var enighed om kunne blive en god, fælles ramme for
forvaltningen.
Trafik og Påkørsler: JT berettede, at status for Brahetrolleborg lige nu er, at der
forhandles med Vejdirektoratet om mulige løsninger. Ved Knagelbjerg vil
Bikubenfonden afvente de nye dyrehegninger mod øst på den tilkøbte jord, for at se
på hvilken måde det påvirker dyrenes vandringer over Nyborgvej. – Der var enighed
om, at få opsat vildtreflekser på Odensevej ved Knabegården og ved Haugbæklund.
Vildtspejlene er effektive værn mod natlige påkørsler viser erfaringerne på Vestfyn.
Antallet af påkørsler er fortsat stort i området, med to-tre sorte pletter som de
værste.
Andet: JT spurgte til, om råvildtspørgsmålet skulle tages op som et tema for lavet nu
eller på sigt, foranlediget af samme spørgsmål fra lavenes møde på Sollerup d. 1.
februar. Holdningen bordet rundt var at det ikke p.t. var hensigtsmæssigt. LB sagde,
at samarbejde mellem naboer rundt omkring dog kunne give bedre råbukke end
uden samarbejde. – JPJ nævnte, at der mangler folk til OCC-udstillingen, hvor lavene
på Fyn er repræsenteret – Det blev drøftet om sikakalv eller dåkalv rummede det
bedste kød, og begge blev betegnet som første klasses kød.
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