NORDFYNS HJORTELAUG
Møde i Styregruppen 26.08.
Deltagere:

Per Abild, Æbelø
Carsten Andersen; Grindløse Jagtforening
Jens Bækkelund, Danmarks Naturfredningsforening
Aksel Christensen, Egebjerggård
Jørgen Christiansen, Skåstrup Jagtforening
Frands Frandsen, Veflinge-Vigerslev Jagtforening
Jan Hjeds, Elvedgård
Poul Erik Larsen, Kile Enggård
Hans Christian Nielsen, Bogense og Omegns Jægerklub
Lars Olsen, Otterup Jagtforening
Helge Pedersen, Nordfyns Jagtforening
Palle Sørensen, Gyldensteen

Mødet indkaldt af Hans Christian Nielsen.
Referent : Jan Hjeds
Dagsorden:
1. Opfølgning fra sidste møde.
2. Gennemgang af kommisorium for styregruppen.
3. Udsætning.
4. Sponsorer.
5. Åbning af afskydning.
6. Fjordens dag den 14/9-08.
7. Økonomi.
8. Evt.
9. Næste møde
Ad 1:

I fortsættelse af årsmødet: Vedr. vildtskader: Poul Erik har haft kontakt den berørte
lodsejer samt naboer.
Hjortelauget har tilbudt lodsejeren opsætning af vildthegn omkring hans ensilagestak.
Naboer, herunder Gyldensteen, er opfordret til såning af vildtfoderafgrøder langs
skovbryn. Gyldensteens ejer har erklæret sig positiv heroverfor.

Ad. 2:

Poul Erik fremlagde korrigeret forslag til nyt stiftelsesdokument. Udkastet blev
godkendt.
Det nye stiftelsesdokument skal nu forelægges årsmødet til endelig vedtagelse.

Ad. 3:

Hjortelauget har nu modtaget Skov- og Naturstyrelsens tilladelse til udsætning af op
til i alt 51 stykker dåvildt på de 3 ansøgte biotoper.
Nordfyns Hjortelaug udsætter allerede i indeværende sæson dåvildt på Egebjerg og
Elvedgård. Hvert sted udsættes 4 dåer med 2 kalve.

Hans Christian iværksætter PR omkring udsætningen i ”Jæger”.
Ad. 4:

Hans Christian fremlage udkast til brev til jagtforeningerne vedr. sponsorat i form af
fremsendelse af 100 kr. pr. foreningsmedlem til brug til udsætning. Beløbets størrelse
blev diskuteret. Det blev vedtaget at fastholde beløbet.
Det blev aftalt, at vi ved indbydelse til årsmødet i 2009 samtidig skal opfordre
medlemmerne til sponsorater.

Ad. 5:

Forslag til fremtidig afskydningspolitik blev fremlagt og diskuteret.
Det blev vedtaget, at styregruppen indstiller, at der ikke åbnes for afskydning i
udsætningsperioden. Den frivillige fredning har også været en del af grundlaget for, at
der er givet tilladelse til udsætning. Udsætningsperioden løber indtil 2011 incl., og
jagt inden efteråret 2011 er derfor ikke relevant.
Det er vigtigt, at de store hjorte findes og spredes, så alle dåer kan blive løbet og sætte
kalve.
Når der en gang åbnes for afskydning, forventer styregruppen i første omgang (første
år med jagt) at foreslå en tidsbegrænset afskydning (14 dage) i December eller Januar
udelukkende af fuldskuffel.
Det er årsmødet, der afgør, hvornår og hvordan der lukkes op for afskydning.
På grund af verserende rygter blev det slået fast, at der ikke er åbnet for jagt, og at
styregruppens indstilling er, at der ikke skal åbnes. Heller ikke på klem (1 hjort et
eller andet sted)

Ad. 6:

”Fjordens Dag” afholdes 14.09. Hjortelauget deltager med en stand.
Fredag kl 15:15 mødes ansvarlige: Axel, Hans Christian og Lars.
Lørdag kl. 13 mødes alle.
Søndag kl. 9 mødes alle.

Ad. 7:

Der er 8000 kr. i kassen. Vi bruger stadig ingen penge, og så rækker dem vi har nok
længe.

Ad. 8:

Vedr. udsætningssteder. Det blev diskuteret, om der kunne opnås tilladelse til
udsætning andre steder.
Det blev aftalt, at Hans Christian undersøger, om tiladelsen kan udnyttes på andre
biotoper.
Vedr. den tilstundende jagttid: Det blev aftalt, at Hans Christian kontakter Fyns
Stifttidende med henblik på omtale af:
- Hjortelaugets arbejde
- At der ikke er åbnet for jagt
- Alle jægere, der overvejer at nedlægge en hjort, bør tænke på, hvorfor/hvordan det
er muligt. (Man møder kun en hjort, fordi nogle andre har undladt at skyde den ,
fordi de respekterer den frivillige fredning).
- Faren for påkørsel.
Hans Christian orienterede om arbejdet i Den regionale hjortevildtgruppe Fyn:

Hans Christian forventer nu at få etableret netværk med lokale JKF dåvildtkontaktpersoner.
Der er udsendt en kraftig opfordring til JKF om at etablere hjortelaug, der hvor de
ikke allerede findes.
Der har været 4 alvorlige påkørsler af dåvildt i Svanninge Bakker!
Ad. 9:

Næste møde er fastsat til 04.11.2008 kl. 19:00

