NORDFYNS HJORTELAUG
Møde i Styregruppen 04.11.08.2008 kl. 19:00 hos Jan Hjeds, Elvedgård, Vefling
Deltagere:

Carsten Andersen; Grindløse Jagtforening
Jens Bækkelund, Danmarks Naturfredningsforening
Aksel Christensen, Egebjerggaard
Frands Frandsen, Veflinge-Vigerslev Jagtforening
Jan Hjeds, Elvedgård
Hans Christian Nielsen, Bogense og Omegns Jægerklub
Helge Pedersen, Nordfyns Jagtforening
Palle Sørensen, Gyldensteen
Steen Lentz Thomsen, Webmaster.

Mødet indkaldt af Hans Christian Nielsen.
Referent : Jan Hjeds
Dagsorden:
1. Opfølgning fra sidste møde.
2. Tilskud til udsætning fra jagtforeninger i kommunen.
3. Udsætning i 2009
4. Nye udsætningssteder.
5. Nyt fra formanden og evt..
Ad. 1:

På Egebjerg er nu udsat 4 dåer med 2 kalve. Der er flere vilde hjorte i området.
På Elvedgård er nu udsat 4 dåer med 3 kalve. Der er kommet en vild halvskuffel som
har sluttet sig til de udsatte dyr.
Begge steder ses dyrene hyppigt, og udsætningerne vurderes at være en succes. 
Hjortelaugets deltagelse med en stand på ”Fjordens Dag” 14.09 er evalueret. Det
vurderes, at der er for lidt udbytte af at deltage i dette arrangement, og det er besluttet
fremover kun at deltage i mere målrettede arrangementer (som jagtudstillingen
”OCC”).

Ad. 2:

Hjortelaugets arbejde for at skaffe sponsorater til financiering af nye udsætninger er
evalueret. Der er udsendt opfordring til 13 jagtforeninger. Heraf har 4 foreninger
svaret!!
2 jagtforeninger har svaret positivt:
Bogense og Omegns Jægerklub har givet tilsagn om sponsorat af én då til kr. 4000.
Grindløse Jagtforening har givet tilsagn om sponsorat af én då til kr. 4000.
Disse foreninger har betinget sig, at pengene anvendes til udsætning .
Det er dejligt, at Rune Hansen Jeppesen, Gamby, som privat sponsor har
tilkendegivet, at hans sponsorat frit kan anvendes overalt i Nordfyns Hjortelaugs
område.

Ad. 3:

Til gengæld har der vist sig private sponsore:

Palle Skov Jensen har givet tilsagn om at sponsorere dåer til udsætning i Skåstrup
Frihed i forholdet 1:1, såfremt der kan skaffes andre sponsore.
Palle Skov Jensen har betinget sig, at der opnås ubetinget tilslutning til Hjortelauget i
lokalområdet.
Indehaveren af jagtretten i Ørritslevskov har oplyst, at han vil betale for udsætning i
Ørritslevskov. 
Det er aftalt, at vi kontakter en række personer og virksomheder og opfordrer til
sponsorater.
Da det tilsyneladende er vanskeligt at skaffe financiering til fortsat udsætning, er det
diskuteret, hvor billigt udsætningsdyr kan skaffes.
Hans Kristian oplyste, at der kunne skaffes dyr til udsætning til 2500 kr. pr. då.
Styregruppen var enig om at fastholde de tidligere trufne beslutninger om kvalitet: at
der skal være tale om dyr af Dansk afstamning, og at Hjortelauget ikke kan gå
ind for udsætning af hjortefarms-dyr af ukendt oprindelse. Jens anførte, at DN går ind
for, at udsætningsdyr skal komme fra de oprindelige danske bestande.
Ad. 4:

Hans Christian orienterede om muligheden for at Hjortelauget opnår tilladelse fra
Skov- og Naturstyrelsen til udsætning af dåvildt på andre end de oprindeligt ansøgte
biotoper. Forudsætningen er, at der fremsendes biotopbeskrivelse, og at Skov- og
Naturstyrelsen finder de ansøgte biotoper egnede.
Det er aftalt, at dette iværksættes.

Ad. 5:

Hans Kristian orienterede om, at

- Der er påkørt en stanghjort ved Lunde.
- Der er skudt en spidshjort ved Holse (udenfor Nordfyns Kommune)
- En ”dåhjorteavler” har skudt sin avlshjort og indfanget en vild hjort. Dette er
forbudt!!. Hans Kristian kontakter avleren og diskuterer forholdet.

- Der dannes nu nye hjortelaug ved Svendborg, Nyborg og Middelfart
- Opgørelse af bestand, afskydning og skader startes op nu.
- Jagtforeningernes hjorteudvalg udarbejder nu anvisninger om hjortejagt.

Mange hilsner
Hans Kristian

