
Sydvestfyns Hjortelav 

Referat af Møde i Styregruppen 28.august 2014 

Til stede: Aage Lehnskov(AAL), Lars Bøgelund(LB), Jens Peder Johansen(JPJ), Fini 

Nielsen(FN), Rudi Kind(RK), Jørgen Trydeman(JT), Jacob Uth(JU), Lars Andersen(LA) 

og Ditlev Berner(DB). 

Siden sidst: JPJ oplyste, at Sandholt nu har 10-15 dyr, også om vinteren, heriblandt 

to fuldskufler. Der var sat mindst 3 kalve i denne sommer. Knabegården har meget 

dåvildt i denne periode af året. Der er sat omkring 15 kalve på Bredholt. LB havde 

set en meget lille dåkalv ved Østrupgård.  Ved Pejrup var der set en rudel på 18 dyr. 

Dåerne ser ud til at være ret stationære og de vender tilsyneladende tilbage til 

samme område for at sætte kalve. JU sagde, at lodsejerne ved Snarup Have er 

trætte af de mange dyr. Hans naboer skyder efter jagtloven for at mindske 

bestanden. Der er nogle marker op til skoven, hvor dyrkningen af jorden ikke 

længere er mulig. JU opfordrede til, at der bliver skudt noget mere dåvildt i dette 

område. Ejerne af den ene halvdel af Snarup Have(Di Lorenzo) havde henvendt sig til 

lavet for at få vejledning i afskydningen. LB har kontakten til ejerne i Snarup Have, 

dvs. den del der ikke er ejet af Aage V. Jensens Fond. LB havde observeret, at 

dåvildtet et par steder i området havde spist majsarealer, som var tiltænkt fasaner. 

DB havde set det samme på Holstenshuus, som nu har omkring 80 dådyr i 

bestanden. LA sagde, at elhegninger kan holde dåvildtet væk, også fra majs. 

JT berettede om status for planlægningen af to SVHL-nabojagter på hundyr til vinter. 

Prisen ville blive omkring kr. 500 pr. deltager. Deltagere forventes at blive terræn-

ejerne/lejerne plus naboer og medlemmer af lavet. Et eventuelt overskud fra 

jagterne skal dække underskuddet fra årsmødet. DB sagde, at Pipstorn kunne 

anvendes til den ene af jagterne. Naturstyrelsen forventes at deltage i den anden af 

jagterne. 

Om reflekser til dåvildt-afværgning sagde DB, at Hjortevildtgruppen har haft kontakt 

til Vejdirektoratet, som stadig ikke viser interesse. DB sagde, at reflekserne kan 

sættes på lodsejerens egen jord i kanten af vejen. DB sagde, at reflekserne skal 

flyttes med mellemrum. LA vil sætte de blå, tyske reflekser op ved Knabegården. 

Derpå skal der i efteråret laves SVHL-kampagne og artikel om sikkerheden på vejene 



i relation til dåvildtet. JT sagde, at Brahetrolleborg og Bikubenfonden selv arbejder 

videre med sikkerheden langs deres ejendomme. 

AAL havde observeret, at der i Nordjylland indgår en dyrlæge i udrykningsholdene til 

nødstedt hjortevildt med henblik på bedøvelse af dyrene, som bliver mindre 

stressede på denne måde. LB sagde, at det var en god ide, og at folk i disse 

situationer skal rekvirere udrykningsholdet. JU sagde, at det ikke er ufarligt at 

håndtere nødstedt dåvildt. Dyrenes Beskyttelse skal i disse situationer kontaktes på 

tlf.1812. AAL kender en dyrlæge, som måske vil assistere gratis i disse situationer. 

LB berettede om et samlingsmøde i foråret blandt hjortelavene på Fyn, hvor SVHL 

ikke var til stede/kunne deltage. DB sagde, at valgprocessen for en ny formand til 

den fynske hjortevildtgruppe havde set besynderlig ud. Lavet i Svendborg er under 

omdannelse. Hvidkilde er udmeldt af Svendborg Kommunes Hjortelav. LB sagde, at 

det ville være godt med fælles fodslag mellem vores og Svendborgs lav for at bygge 

bestanden op. LB sagde, at selvforvaltning af dåvildtbestanden er en delmålsætning, 

i modsætning til forvaltning via lovgivning. DB bemærkede, at der nu er mere dåvildt 

end kronvildt i Danmark. LA sagde, at nu er næsten hele Fyn omfattet af 

dåvildtbestanden. JPJ sagde, at det er tyndt syd for Odense og på Horne Land.  DB 

sagde, at Assens lavet lukker forsigtigt op nu for afskydning. JPJ sagde, at det er flot 

at vi er nået så langt med at fremme dåvildtbestanden på Fyn. LA sagde i tillæg, at 

uden forvaltning var bestanden ikke kommet op at stå. LB sagde, at alle parter, store 

som små, havde bidraget. DB og JT spurgte om der er en pointe i at drøfte en 

flytning af vores grænse helt mod øst til motorvejen, da Svendborglavet 

tilsyneladende ikke optræder på denne side af motorvejen? JT har til opgave at tale 

med jagtforeningerne i området, og DB taler med Hjortevildtgruppen om sagen. 

Næste Styregruppemøde: Tirsdag d. 3. februar 2015 hos LB kl.19.00. – 

Årsmødedato: D.11.marts 2015./ref JT.  


