NORDFYNS HJORTELAUG ÅRSMØDE 2015
Mødet afholdtes på Havrehedskolen i Morud onsdag 18.03.2015 kl. 19,00

Dagsorden
o1. Velkomst v. Hans Kristian Nielsen, og valg af ordstyrer. Valgt blev Leif Thyrsted
02. Beretning. Hans Kr. Nielsen omtalte dyr skudt rundt om i hele landet, oplysninger fra den nationale
hjortegruppe. Omtalte eventuel ny forvaltning via vildtforvaltningsrådet, hvor arealbegrænsninger kan blive
en realitet, måske som lov.
Der kom en kraftig opfordring til at bakke op om de lokale hjortelaug, og overholde de aftaler, der her
indgås på årsmøderne.
Skumringsjagt er ikke en jagtform, vi her på Fyn går ind for, den er nok også mest aktuel for områder med
store kronvildtbestande. Den nationale hjortegruppe kommer med en indstilling.
Vedr. vore eget område: Tak for hjælpen mede at ophjælpe bestanden.
Et roligt år angående henvendelser og klager.
Frigørelseskorpset blev omtalt, med en opfordring til at bruge dette korps, til at frigøre dyr , i stedet for
bare at aflive dem.
Der er opsat reflekser ved flere af de udsatte steder, har hjulpet meget vedr. påkørsler af dyr.
Hjortegruppen Fyn søger fonde om kr. 50.000,- til brug for sådanne udsatte områder.
Ideen om refleksspejle er kommet fra Middelfart området.
H.Kr. N. fremviste en klump, som var fundet i maven på et opbrækket dådyr.
Det bestod af bindegarn, plastikstykker med mere, hvilket viser dådyrs store nysgerrighed, og at sådanne
ting helt kan stoppe deres maver, så de dør. Pas på og ryd op.
Omtalte forkerte afskydninger, uden for laugets vedtægter og vedtagelser.
I værste fald får vi tvungne restriktioner fra myndighederne. Ulovlig fodring med afskydning for øje og
tøndejagt/skjul finder desværre også sted visse steder på øen. Også trykjagt, hvor bl. a. biler bliver brugt til
at køre rundt på småveje / skovveje og jage vildtet ind fra vejene.
Der var ros til vores hjemmeside. Der var også en opfordring til at huske indberetning om skudte dyr, i de
tidspunkter, hvor der er åbent for afskydning, samt gerne om bestande i de forskellige områder.
Vi har med 4 personer deltaget på jagtmessen i Særslev, samt deltaget i temadag på Søndergaarde under
Erholm gods, arrangeret af Naturstyrelsen Fyn, v. vildtkonsulent Lars Erlandsen Bruun.
Sidste år deltog vi med en stand på den store jagt og fiskerimesse på OCC. (april 2014)
Hjortegruppen Fyn afholder sit årsmøde på Centrovice, Vissenbjerg kl. 19,00 hvor alle kan deltage.
Efter beretningen var der spørgsmål/ Kommentarer fra salen

Jan Hjeds: Kontakt maskinstationerne ang. tab af bindegarn, det er dem, der presser de fleste hø og
halmballer.
Trine Wenckheim, Gerskov, mener sig talt ned til, derfor ikke så mange kommentarer ude fra.
Jan Hjeds kom med forslag om privat at opsætte hegn om sin have, hvis dyrene er for hårde ved havens
planter, det er jo vilde dyr, som ingen har ansvar for.

03. Nedlagte dyr:
I september 7 spidshjorte
I januar 12 spidshjorte,16 dåer, 16 kalve og 16 hjorte.
Opfordrede alle til at dele med naboen, så alle får en chance
Flest skudt ude i periferien. Husk flere hundyr og kalve og færre store hjorte.
Det tager ca. 9 år at frembringe en stor velvoksen hjort.
Ros for indberetningerne. Interessant fordi bestandene flytter sig
Palle Riber. For hver hjort skyd en då, det er svært, da dåerne koncentrerer sig enkelte steder. Hjortene er
mere spredte, foreslår at skyde flere store hjorte om efteråret.
Hans Kr. Nielsen: Skån de store hjorte om efteråret, de skal beslå dåerne om efteråret.
04. Forvaltning 2015-2016
Om bestande, Hans Kr. Nielsen: På Langeland er der et dyr pr. 11 ha. på Nordfyn et dyr pr. 81 ha, oplysning
fra Naturstyrelsen.
Forslag: september: spidshjorte 01.09-07.09-2015, og 25.jan. til 31. jan.2016
Då/ kalve dec. og januar, 2016
Gamle hjorte 25.jan. -31.januar.2016
Der må kun skydes en hjort pr. mand i tidsrummet 25.31.januar
Palle Riber: Forventet kalvesætning? Svar ca. 200.
Trine Wenckheim, forslår større afskydning i kerneområder.
Lars Malver: Skyd kalve i november.
Svar: For lille kropsvægt i november
Jørgen Hansen: Mere jagt for at lave større spredning.
Rasmus, Rugaard: Tæt bestand giver større skydechancer.
Franz Bernstorff: Hvad er tanken om, max. 1 hjort pr mand, er der tid til at finde den rigtige hjort?
Hans Kr. Nielsen: Lidt bange for en for stor afskydning ved længere jagttid.

Hvad med f. eks.at skyde den dårligste fuldskuffel?
Jan Hjeds. Skriv noget om det på hjemmesiden.
Styregruppens forslag blev vedtaget
05. Styregruppen for det kommende år. Fortsætter uændret
06. Godkendelse af kommissorium for styregruppen. Godkendt.
07. Indlæg ved Jan Hjeds.
Konklusion, for mange hjorte skydes og for få kalve og dåer. Henviser til folderen for de forskellige år.
Generelt i hele Danmark skydes for mange hjorte.
Viste et kort oppe på væggen, der viste, at et enkelt sted havde afskydningen været alt for stor, andre
steder rigtigt fornuftigt.
Viste også nogle grafer, der illustrere afskydningerne, mener vi presser fuldskuflerne for hårdt
1. Laugets formål: sammensætning, køn og alder.
2. Bæredygtig jagt, kun skyde, hvad terrænet producerer
3. Bæredygtig afskydning, køns og aldersfordeling.
Chris Hansen: Forslag om arealbegrænsning.
Hans Kr. Nielsen:
Dåvildtbestanden er kommet for at blive. Vær tålmodig, vent eventuelt 4-5 år om nødvendigt. Frygter for
arealstørrelser. Læg evt. nabostykker sammen og lav aftaler.
Kaj Rasmussen: Der er jo ikke skydetvang. De mange prikker på kortet kan skyldes indvandring fra Æbelø.
Jan Hjeds: Har I skudt en fuldskuffel, så hold pause
Palle Riber: Forklaringen er, at der er mange dyr i området, hvor der er skudt mange.
Hans Kr. Nielsen:
Der kommer nye kalve hvert år, men de større/ ældre er væk, når de er skudt, og kommer ikke igen.
Rasmus: Føler at for mange mellemhjorte er skudt.
Hans Kr. Neilsen: Det er fuldskufler, hvad enten de er 5 eller 8 år.
Peter Batiste: Grotesk rådyrforvaltning går igen her. Se næste år, om de samme personer igen møder frem
med fuldskufler.
Jan Hjeds: Ros til Jer, mit indlæg var for at få en debat i gang.
08. Eventuelt.
Årsmøde næste (2016) på Flyvesandets Efterskole, datoen er 16.marts.
Hans Kr. Nielsen omtalte et klagebrev fra Norup, der var indkommet samme dag. Der er ting, vi ikke kan
gør, såsom at opgøre haveskader og lignende

Lars Malver:
Fortalte om sit virke som schweishundefører, og udtalte at alle, der har skudt dyr får det eftersøgt uanset,
om de følger hjortelauget eller ej.
Husk kuglefang, der er for mange farlige skud.
Peter Batiste:
Alle bør tale hjortelaugets sag, for mange gør det ikke. Støt op om det.
Hans Kr. Nielsen
Frits Heje Hansen fra Danmarks Jægerforbund kommer til et møde i sept. 2015, arrangeret af
jagtforeningerne i Nordfyns Kommune.
Derefter var der lodtrækning om gaver til de fremviste gevirer og et enkelt hovedmonteret dyr.
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