
Sydvestfyns Hjortelav 

Møde i Styregruppen 3/2 2015 

Referat 

Til stede: Lars Bøgelund(LB), Fini Nielsen(FN), Rudi Kind(RK), Per Abild(PA), Jens 

Peder Johansen(JPJ), Lars Andersen(LA), Ditlev Berner(DB), Knud Hansen(KH), og 

Jørgen Trydeman(JT). 

Siden Sidst: Der var nedlagt en enkelt då på Bredholt, og i den ene halvdel af Snarup 

Have var der nedlagt 11 dådyr, 6 dåer og 5 kalve. Brahetrolleborgs afskydning i 

2014/15 havde været 56 dådyr, inklusive 5 fuldskufler. Endvidere melder 

Brahetrolleborg om 10 trafikdræbte dådyr i 2014, heraf 4 store hjorte. På Jacob Uths 

terræn ved Snarup Have var der nedlagt 1 kalv og 1 halvskuffel. LB sagde, at en del 

af dåvildtbestanden i kerneområderne tilsyneladende er udvandret til andre 

områder, blandt andet havde Skjoldemose og Hvidkilde nu en bestand, der 

formentlig kom fra Snarup Have og fra Brahetrolleborg. Sandholt har fortsat 12-15 

dådyr stående, næsten udelukkende hjorte. Der ses også en del vandring af dådyr i 

bakkerne nord for Stensgaard, som tilsyneladende har en konstant bestand på 30-50 

dådyr. PA oplyste, at handyrene udvandrer, hvis der er for mange dåer og kalve i et 

givet område, hvilket passer godt med indtrykket fra området og fra Æbelø. JT havde 

fået oplyst, at 35 dådyr var undsluppet fra hegningen på Egeskov. DB oplyste, at der 

på Holstenshus i sæsonen var nedlagt 12 stykker dåvildt, heraf 3 spidshjorte, 1 

fuldskuffel, 3 kalve og 5 dåer. Bestanden var nu på mindst 60 dådyr. – PA berettede 

at man på Æbelø havde fundet store, runde klumper i maven på opbrækkede dådyr. 

Klumperne bestod af plastik og snor fra wraphø-baller. 

Optælling af bestand og nedlagte dyr: 

                               2013/14                                          2014/15 

                    Bestand       Nedlagte                     Bestand    Nedlagte 

Område 1:  150                 10                              150-180        15 

Område 2: 550                  60                              550                 60 

Område 3:    70                 10                                 80                 15 



Område 4:        50                     5                                    80                 10 

Område 5:             0                   0                                 0                0 

Område 6:     110                    8                                 120              10 

Område 7:        10                    0                                   10                0 

I alt                  930                   93                                 990            110 

 

DB hæftede sig ved, at det var et flot resultat efter 10 år med dåvildtbestand i 

området. LB var betænkelig ved den hovedløse afskydning af store hjorte, der fandt 

sted hos nogle få, der ignorerede lavets anbefalinger. PA sagde, at der bør være ens 

regler for alle, så måske skulle man helt over til at give dåvildtet helt frit, hvis 

afskydningen ikke kunne styres bedre end nu. LB oplyste, at den skæve afskydning 

var et problem flere steder på Fyn, herunder Nordfyn, Vestfyn og Kerteminde. Der 

kunne eventuelt blive tale om arealkrav som betingelse for hjortejagt i fremtiden for 

at styre forvaltningen. LB lagde til, at hjortejagten og jagtloven ikke stemmer 

overens, når dyrene vandrer, som de gør. LA fandt at det var nødvendigt at reagere 

på overtrædelserne af anbefalingerne samt at appellere til at holde sig til lavets 

forslag til forvaltning. DB sagde, at det var vigtigt at give input til 

hjortevildtgruppernes arbejde i 2015, og han sagde også, at det kan være svært at 

styre afskydningen lokalt. PA henviste til de norske og svenske regler for 

hjortevildtet. LB fandt at man burde overveje kvoter for hjortevildtet. DB sagde, at 

også de store ejendomme ville komme ind under de nye regler, der formentlig ville 

blive i form af lov eller bekendtgørelse. LB, PA og DB sagde alle, at brunstjagtens 

længde var et problem. 

Styregruppens indstilling og anbefaling til afskydningspolitik for 2015/16:  

1.-15.september: Spidshjorte og fuldskufler 

Oktober: Ingen jagt på dådyr 

November: Dåer og kalve 

December: Dåer og kalve 



Januar: Dåer og kalve, fuldskufler og spidshjorte. 

Forberedelse af årsmødet, som finder sted 11.marts 2015 kl.19.30 i Øster Hæsinge 

centret. 

Arne Greve har sagt ja til at være ordstyrer igen. Grænse-spørgsmålet mod øst skal 

på dagsordenen, så Styregruppen kan få et mandat at arbejde ud fra. Det er vigtigt 

at få repræsentanter for området ved motorvejen ind i Styregruppen, herunder 

jagtforeningerne og Hvidkilde. Sagen om plastikklumper i maverne på dåvildtet 

skulle også op på mødet. 

JT bemærkede, at vi mangler en afløser til Steen Lentz Thomsen, som efter en lang 

og  dygtig indsats ønsker andre kræfter på posten som hjemmesidemaster. 

Spørgsmålet tages op på årsmødet. KH mente ikke Friluftsrådet havde midler til at 

støtte udvikling af hjemmesider. Ref/jt  


