

Referat af møde i Styregruppen d. 19-11-2014.

 Fraværende/afbud; Rasmus, Allan L. og Frans
 Siden sidst; Fortsat drøftelser om ansøgning om midler til indkøb
af vildtspejle.
 Nordfyns Hjortelaug deltager med stand på Jagtmessen i Særslev
d.5 marts 2015.
 Vi deltager på Temadagen i Sollerup for alle fynske Hjortelaug, d.
21 februar 2015.
 Husk Årsmødet i Nordfyns Hjortelaug d. 18 marts 2015, på Havre hedsskolen.
 Skudte hjorte/ rygter om samme; Der er skudt et antal hjorte i
første uge af september, ikke alle er ”hurtige” til at indberette.
Det er i alle interesse at der sker indberetning snarest efter
afskydning er sket.
 Det er konstateret, at der er nogle der har skudt hjorte i strid
med beslutningen på Hjortelaugets årsmøde, rep. for
Styregruppen har haft kontakt til disse og der har overvejende
været en positiv dialog. Styregruppen er forsat meget
interesseret i at modtage underretning om alle afskydninger der
sker og således at der fortsat kan arbejdes for, at alle følger de af
årsmødet besluttede jagttider.
 Frivillighed/Særfredninger; Det kan nu konstateres at der via
jagtloven er indført sær fredninger på både Tåsinge og Langeland.
Dette er en konsekvens af, at der har foregået en
uhensigtsmæssig afskydning og de lokale Hjortelaug anbefalinger
har ikke været fulgt.

 Under Sydvestfyns Hjortelaug er der opstået problemer og der
har været afskydning i strid med laugets anbefalinger, forholdet
er så stort at det har været omtalt i dagspressen.
 Det er fortsat styregruppens holdning, at der skal arbejdes hårdt
for at opnå/ bibeholde den lokale selvstændighed vi har og som
kun kan bevares hvis alle følger de vedtagelser der sker på
årsmødet.
 Nationale Hjortegrupppe; denne har hidtil primært beskæftiget
sig med Kronhjorte men dens arbejdsområde er også dåvildt og
for dette er der nu en større opmærksomhed. Rep. for den
nationale Hjortegruppe har afholdt møder med de regionale
Hjortegrupper. Der arbejdes mod mere ensartede regler og gerne
hvor reglerne der forvaltes i større områder og/ eller laug. Det var
samtidig opfattelsen i det nationale Hjortelaug at såfremt
jægerne ikke frivilligt kan forvalte hjortevildtet da vil der blive
indført sær fredninger via lovgivning.
 Påkørsler; der har været nogle påkørsler men samtidig var det
opfattelse at antallet heraf var mindre end de foregående år. Der
arbejdes forsat med vildtspejle og kontakten til kommune
opretholdes for samarbejde med dem og opsætning af evt.
yderligere reflekser.
 Presse; det blev besluttet at der skulle forsøges at få lokalaviser
til ” at skrive om” dåvildtet og specielt de lokale jagttider der
gældende i januar måned.
 Næste møde, afholdes hos Frans d. 10-februar 2015

Mvh. Styregruppen.

