Årsmøde den 17 marts 2010.
Den frivillige fredning fortsætter i Nordfyns kommune. Det blev besluttet på årsmødet onsdag aften
i kuplen Otterup, hvor ca. 50 personer var mødt op. Alle støttede op om den forvaltningsplan som
blev fremlagt og dermed godkendt.
Formanden nævnte i sin beretning, at der havde været forskellige udfordringer med problem hjorte
ved forskellige farme rundt i området. Der opfordres igen til, at man sætter el hegn op i god tid
inden brunstperioden.
Der blev også rettet en stor tak til alle for den støtte og opbakning, som der udvises. Bestanden
vokser pænt, så der skønnes ved den sidste tælling, at der er en bestand på ca. 168 dyr, som er
fordelt rundt i området. Der står stadig mange hjorte på Gyldensten, men de er dog begyndt at
trække ud, hvor der er sat dåer ud.
Styregruppen skulle også suppleres op, da der i årets løb var fratrådt et par medlemmer. Ind kom
Allan Ulriksen, Otterup, Rune Hansen, Gamby og for Gyldensteen refereres til Frants Bernstorff.
Udsætningsplanen blev diskuteret og det blev besluttet at fortsætte. Planen slutter den 1. maj 2011,
hvor vi håber at alle 51 dyr, som tilladelsen lød på, er udsat. Dermed vil fundamentet for den videre
forvaltning være til stede.
Ole Carlsen Sydvestfyns Hjortelaug fortalte lidt om, hvor lange de er med deres forvaltning. Også
der har man besluttet, at fortsætte den frivillige fredning et år mere. De skønner deres bestand til at
være på ca.350 dyr.
Skytte Torben Pedersen, Wedellsborg kom med et indlæg om deres forvaltning, afskydning og
hvordan de selekterede i bestanden, med det formål, at have sunde dyr med store trofæer.
Formand Hans Kr. Nielsen, Hjortegruppen Fyn fortalt, at der snart er hjortelaug rundt på hele Fyn.
Dejligt med den store opbakning til fortsat at udvikle dåvildt bestanden.
Mvh.
Formand Hans Kr Nielsen

