
Sydvestfyns Hjortelav 

Møde i Styregruppen d. 12. maj 2016 

Til stede: Knud Hansen, Fini Nielsen, Aage Lehnskov, Lars Bøgelund, Jens Peder 

Johansen, Rudi Kind, Par Abild, Ditlev Berner og Jørgen Trydeman 

PA refererede de forslag til hjortevildtforvaltning, der behandles i hjortelavene og 

senere i Vildtforvaltningsrådet, herunder et forslag til en 6 ugers jagtperiode på 

handyr(kronvildt). Mellemhjortene søges fredet. Hjort nummer to på samme areal 

skulle kræve 100 Hektar. 

Omkring valg af ny formand for den regionale hjortevildtgruppe for Fyn sagde LB og 

JPJ, at de ikke ville kunne leve med den fungerende formand, Torben Jensen, som 

eventuel ny formand for den regionale hjortevildtgruppe. DB sagde, at en egenrådig 

formand ville være meget uheldigt. KH sagde, at ”jobopslaget” for den nye formand 

var meget omfattende og krævende. SVHL ville ikke komme til mødet i Ringe med 

nogen indstilling til ny formand.  

DB sagde også, at arealbegrænsningsforslaget var et meget stort problem for DJF. 

PA bemærkede, at hjortekødet i den nye lovgivning sandsynligvis vil åbne op for at 

anerkendte slagtehuse kan få lov til at behandle vildt. Nye jagttider for hjortevildtet 

forventes i 2018. 

DB oplyste, at han er udtrådt af den regionale hjortevildtgruppe, og Stig Bille Brahe 

fra Rønninge Søgård er indtrådt i hans sted på vegne af Dansk Skovforening. 

Evaluering af Årsmødet i marts:  

Der havde deltaget 45 personer i årsmødet, hvilket blev betegnet som godt. 

JT oplyste, at det havde givet et lille underskud, som forventet. JT fik til opgave at 

skrive et brev til Hillerslev/Korinth Jagtforening mhp at få eftergivet gælden til 

jagtforeningen på jagtforeningens næste generalforsamling. Det blev drøftet at 

holde årsmøde på et sted, som havde lokale og spisefaciliteter samlet, eksempelvis 

på Steensgaard. LB sagde, at lavet må bygge på jagtforeningernes økonomiske 

tilskud frem til 2018. Derpå kunne man eventuelt kigge på sponsorater som 

økonomisk supplement. 



DB sagde, at lavene var et godt forum for drøftelse for jagttidsregler, men med ens 

jagttider engang i fremtiden, ville den rolle falde ud af lavene. LB sagde, at lokal 

optælling fortsat vil være vigtigt. KH sagde, at lavene havde et godt ry, og at de var 

et godt ansigt udadtil. 

PA bemærkede, at det føltes mærkeligt, at mange jægere ikke dukkede op med 

deres trofæer på årsmødet. JT sagde, at nogle af jagtforeningerne i området er delte 

i deres holdning til dåvildtet, som ses som en konkurrent til råvildtet, hvilket ikke er 

rigtigt. 

Siden sidst: AAL havde set 12-13 stykker dåvildt i denne uge hos Peter Høj i 

Horseballe. PA havde på det seneste set hvide spidshjorte i Norden, samt en stor 

hvid hjort. Det ligger i generne hos dåvildtet på Sydfyn at frembringe hvide dyr, 

hvilket ikke er tilfældet på Nordfyn. DB nævnte en då, som blev kørt ned i vinter ved 

Korinth. Den havde gule øremærker og stammede fra Jægersborg. Den nåede at 

blive omkring 14 år gammel. PA sagde, at alderen på hjortene i Norden falder, dvs. 

de er mindre i krop og gevir. LB havde set 8 hjorte i én rudel ved Ny Stenderup og 15 

hjorte samlet i én rudel på Steensgaard. LB sagde, at der er kørt flere dyr ned ved 

Egneborg end først indmeldt, samt at der er kendskab til to ekstra dådyr nedlagt end 

først indmeldt. LB sagde, at bestanden har det godt og vokser. Han sagde, at det er 

svært at beskyde bestanden korrekt i de tætte skove på Sydfyn. PA sagde, at der 

vandrer mange dyr ind på Æbelø i disse år, årligt 150-200 stk. – DB og PA talte om at 

arrangere fællesjagt og årsmøde på samme dag, for at få flere deltagere med på 

årsmødet. Næste møde indkaldes af formanden, som foreslår en dato./ref jt. 


