
Sydvestfyns Hjortelav 

 

Referat af Møde i Styregruppen d. 31. januar 2012 

 

Til Stede: Lars Bøgelund(LB), Jens Peter Johansen(JPJ), Søren Nielsen(SN), 

Lars Andersen(LA), Ditlev Berner(DB) og Jørgen Trydeman(JT). 

 

Nedlagte hjorte i januar 2012 og trafikdræbte dyr: Der er nedlagt 8 hjorte i 

januar(7 i september), i alt 15 hjorte, hvilket blev betegnet som fornuftigt. I Januar 

blev nedlagt 6 hjorte i område 2, 1 i område 4 og 1 i område 6. Hertil kommer 15 

trafikdræbte dyr i 2011, som lavet kender til med sikkerhed. Antallet er muligvis lidt 

højere, da nogle dyr registreres hos Falck og andre hos Schweisshundeførerne. 

Sammenlagt er der altså udtaget omkring 30 dyr, svarende til cirka 5% af bestanden, 

som skønnes at vokse med 15-20%. 

 

Sammentælling af bestandsdata pr. 1. janaur 2012: Område 1: 0 dyr, område 2: 

425 dyr, område 3: 30 dyr, område 4: 50 dyr, område 5: 120 dyr, område 6: 90 dyr, 

område 7: 2 dyr. I alt cirka 720 dyr. 

 

Lille Høbbet: SN spurgte om nogen havde viden om jagten på Lille Høbbet ved 

Korinth, da han havde hørt historier om hjortejagt uden om det gældende regelsæt. 

DB vil følge op med en kontakt til ejeren. 

 

Hjortesagen(nedlagt hjort ved hjortefarm) i Mellemhaverne: Politiet vil 

indskærpe i fremtiden, at der ikke gives tilladelse til at nedlægge dåhjorte i nød ved 

indhegninger. Der skal tilkaldes schweisshundefører sammen med en repræsentant 

fra lavet(se hjemmesiden). Der er fortsat tvivl om indhegningen i Mellemhaverne er i 

overensstemmelse med reglerne for hegninger til dåvildt. 

 

Forvaltningstiltag: Der meldes om markskader på Brahetrolleborg fra forpagteren, 

hvorfor der må sættes ind med en højere afskydning end den gældende på spidshjorte, 

dvs. differentieret afskydning må indføres. 2011 var et usædvanlig høstår, hvilket 

betød at afgrøderne stod uforholdsmæssigt længe på markerne, og skaderne dermed 

øgedes. Trafik: Det er nødvendigt at følge op på de sorte pletter, hvor mange dyr 

bliver påkørt. Der er risiko for såvel menneskelige som materielle skader samt 

skamferede og dræbte dyr. Information: LB fremhævede igen i år, at der skrives for 

lidt om dåvildtet, hvilket der var enighed om. Marianne Andersen fra Jæger 

kontaktes. Afskydningspolitik for 2012/13: Spidshjorte i hele området i hele 

september(14 dages udvidelse) samt i januar for hele området. Derudover jagt på 

kalve i område 2 i december og januar, hvilket vil være en begyndelse på 

differentieret afskydning i område 2. LA bemærkede, at man også skulle begynde at 



overveje en begrænset jagt på store hjorte, da den jagt kunne være afgørende for den 

fortsatte opbakning omkring lavets politik. SN fandt at en åbning på store hjorte i én 

uge kunne være en begyndelse. DB fandt det væsentligt, at der blev meldt ud om 

store hjorte i 2013 og 2014. SN bemærkede, at princippet om én hjort pr. mand godt 

kunne bringes på bane i vores område. SN sagde også, at dåerne skulle der holdes 

tilbage på, da produktionsapparatet ikke måtte røres i en opbygningsfase. Lige nu 

vokser bestanden så hurtigt som den kan. 

 

Årsmødet 14. marts: SN taler med Dalkildegård og evt ØH Centret i Øster Hæsinge. 

DB sørger for projektor. JT sørger for annoncering i lokalaviserne og i de to 

dagblade. JT foreslog at Vildtkonsulenten inviteres til årsmødet, da 

forvaltningsplanen er på dagsordenen. Desuden inviteres Marianne Andersen fra 

Jæger, Arne Greve samt H.C.Nielsen fra Hjortevildtgruppen. JT foreslog, at 

forvaltningsplanen præsenteres som udkast på årsmødet, således at deltagerne kan 

kommentere og udkastet senere færdiggøres til godkendelse. 

 

Hjorte-lotteri: SN sagde, at Brahetrolleborg er indstillet på at udlodde én hjort på 

årsmødet som sponsorat til lavet, mod at Brahetrolleborg får dispensation i januar 

2013 til afskydning af avls-uønskede hjorte(fligede skovle), 5-7 hjorte, som en start 

på selektiv/differentieret afskydning. LB fandt at årsmødet bør stemme om forslaget.  

 

Samtidig bør der formuleres et forslag til årsmødet om jagten på store hjorte i 

2013/14, som en start på dén jagt i hele området, måske i en enkelt uge til en 

begyndelse. 

 

Seminar for hjortelavene på Fyn 3.februar på Sollerup: SN, LB, JPJ og JT 

deltager. 

 

Jagtudstilling i Odense 12.-14 april: JPJ deltager. 

 

Familiedag på Holstenshuus: DB informerede om, at Familiedagen er flyttet fra 

Stensgaard til Holstenshuus (20.maj). Der vil være jagtsti arrangeret af bla. 

DJF./Ref.JT  


