
Sydvestfyns Hjortelav 

 

Årsmøde 2017 
Sted: Svanninge Sognegaard 

Deltagere: 27 personer 

Dagsorden. 

1. Velkomst v/formanden for styregruppen, og valg af dirigent 

2. Styregruppens beretning over det forløbne år (Lars Bøgelund) 

3. Status over bestandens udvikling, samt nedlagte dyr (Ditlev Berner) 

4. Oplæg om hjortevildtet, af vildtkonsulent Lars Erlandsen Bruun. 

5. Forslag til kommende sæsons afskydningspolitik (Lars Bøgelund) 

6. Kaffepause. 

7. Drøftelse og vedtagelse af den kommende sæsons afskydningspolitik. 

8. Udpegning/genudpegning af styregruppemedlemmer. 

9. Eventuelt, herunder dato for næste årsmøde. 

Ad1. Lars Bøgelund byder velkommen til de fremmødte samt de inviterede 

gæster: Lars Erlandsen Bruun, Erik B. Andreassen og Arne Greve. Arne Greve 

vælges som dirigent. 

Ad2. Der har været afholdt 3 møder i styregruppen i indeværende sæson. 

Der har ikke været nævneværdige klager over skader på mark og skov. 

Påkørsler er et tilbagevendende problem, som forekommer de samme 

steder (sorte pletter). 

Der observeres flere kalve, og dåvildtet dukker op steder, hvor de ikke er set 

før. 

I september afholdt den nationale hjortevildtgruppe møde på Hotel Faaborg 
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Fjord, med indlagte ekskursioner til Brahetrolleborg og Ravnholt. Her var 

SVHL inviteret til at komme med et indlæg om, hvordan dåvildtet forvaltes i 

vores område. 

Lars B. påpegede også det uheldige i, at miljøministeren (Esben Lunde 

Larsen), ikke har fulgt Vildtforvaltningsrådets anbefaling! Dette kan på sigt 

have stor betydning for forvaltningen af jagten i Danmark.  

Lars B. sluttede af med at fortælle, at dåvildtet stadig breder sig ud over 

SVHL´s grænser. 

Flemming Sørensen:” Jeg savner et referat af mødet i styregruppen d. 5. 

september?” 

Lars B.:” Der blev desværre ikke skrevet referat af mødet, det beklager jeg” 

Ad3. Vi er noget usikre på nøjagtig hvor meget der står. I 2016 ca. 1200 dyr. 

Den afskydning vi kender til er: handyr 23 stk., hundyr 24 stk., uspecifiseret 

74 stk. 

Søren Nielsen:” Det er forkert, der er skudt noget mere. Desuden mener jeg, 

at den nuværende bestandssammensætning gør, at tillægget nærmere er 

30% end de nævnte 20%”. 

Ditlev:” Der er ikke tvivl om, at lavets indsats har været en succes, med 

hensyn til vækst og udbredelse. Men der er stadig andre problematikker”. 

Ad4. Bestanden er mindre vigtig, sammensætning og forvaltning er meget 

vigtigere. 

Nogle lav har indstillinger, andre bruger de generelle jagttider. Det er 

ønskeligt, om lavene kommunikerede mere sammen, for over tid, at 

ensrette jagttidsindstillingerne. Vi kender alle de jagtetiske regler. Vi ved jo 

godt, hvad der skal til, men det er bare svært at udføre det! 

D.D. er der møde i Vildtforvaltningsrådet og det bliver spændende, hvad der 

kommer ud af det. Vi bliver nødt til at fortsætte kampen, men der er mange 

problematikker der skal vendes. 
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Erik B. Andreassen:” Som det blev sagt på Centrowice. Vi skal stå sammen. 

Derfor planlægger vi et stormøde i nærmeste fremtid”. 

Søren Nielsen:” Jeg vil foreslå, at vi skal prøve kronvildtforvaltningen, på 

dåvildtet”. 

Ad5. ”Vi har diskuteret det meget, og styregruppens indstilling er: Jagttid 

efter jagtloven. 

Men hvad siger I? Kan bestanden klare det?” 

Herefter var der en del debat, de fremmødte imellem. 

Flemming Sørensen: ”Jeg kan godt forstå jeres indstilling, men jeg håber den 

regionale hjortevildtgruppe kan stykke noget sammen, som tilgodeser Fyn”. 

Per Abild:” Skil jagten ad, hundyr for sig, og handyr for sig. Vi har jo også et 

distributionsproblem, hvis der skal reduceres i produktionsapparatet”. 

Lars Andersen:” Man får også skudt noget mere, når hjorten er fredet på 

trykjagten” 

Ditlev Berner:” Når vi anbefaler dette, er det også et signal om, at vi ikke 

mere kan styre det ad frivillighedens vej. Når dette er sagt, vil jeg gerne 

pointere, at dette IKKE er en opfordring til medlemmerne, om at skyde løs 

fra en ende af! Lad nu hjortene blive gamle”. 

Lars Erlandsen:” Som helhed virker det på Langeland. De er gået fra 5 

måneder til 1 måneds jagt på hjorte. Nu har de guldmedaljer gående. Før 

blev ingen hjorte over 2½ år!”. 

Ad6. Kaffe til kl. 21.35, hvor mødet fortsætter. 

Ad7. Forsamlingen godkendte styregruppens indstilling (at følge de 

generelle jagttider) enstemmigt. 

Ad8. Jacob Uth (landbruget) ønskede at udtræde af styregruppen. Hvis 

andre ønsker at indtræde er pladsen ledig (også efter årsmødet). 
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Ad9. Næste årsmøde bliver d. 14. marts 2018. Lars Bøgelund lukkede mødet 

kl. 21.45, med en tak til de fremmødte. 

Referent: Fini Kjærsgaard.  

 

 

 

 

 

 

 

 


