Årsberetning fra den Frivillige vildtplejerådgiver 2016

Vildtplejen har et stort tag i de fynske jægere, der bliver udført rigtig meget arbejde rundt om, for
at forbedre faunaen for vores vildtbestande. I sær for markvildtet bliver der gjort rigtig meget.
Mange steder er sidegevinsten, at hjortevildtet også nyder godt af det arbejde der udføres.
I det forgangne år, har der været mange telefoniske henvendelser, men også via mails, har der
været en del at arbejde med. En del henvendelser har ført til, at et besøg på terrænet har været
fornuftigt. Mange ønsker at få vished for, om det de går og taler om at udføre også vil gavne, her
gør et besøg forskellen, hvor man på stedet kan bekræfte tankerne eller få dem finpudset, således
man gør sin indsats, der hvor det virker bedst.
At der er kommet fokus på vildtplejen, har bevirket at der er mange henvendelse fra medlemmer,
som fortæller, at landmanden/udlejeren er med på at gøre en indsats til gavn for vildtet. Mange er
parat til at give plads til indsatsen, på de steder hvor det, derved også virkelig gavner. Mange
lodsejere sætter i dag pris på at se, hvor meget en forholdsvis lille indsats, kan udløse en stor
gevinst, i form af at få mere vildt at se i hverdagen på markerne. Den store interesse for vildpleje
ses, når der holdes indlæg eller foredrag rundt omkring, der er som regel mange tilhørere, så det
er dejligt at mærke interessen derude.
For den frivillige vildtplejerådgiver er det typisk i forårsmånederne at de fleste henvendelser
kommer. Når jagttiden nærmer sig, des længere er der mellem henvendelserne. Men prøv
allerede i jagtsæsonen at tale om den kommende sæsons indsatser, for at være tidlig forberedt.
Vildtplejerådgiveren er også klar med råd, selvom det er jagttid.
Årets naturpris gik i 2015 til Per Mørch, Kværndrup. En ejendom på 4 ha. Der er fokus både på
vildtet men også insekter, padder, småfugle og ikke mindst bierne. Der var indstillet 3 ejendomme
og der var stor jævnbyrdighed mellem de 3, hvor marginalerne pegede til Kværndrup.
Markvildtslavene hører ikke under vildtplejerådgiverens område, men det skal da her nævnes, at
der på Fyn er 6 markvildtslav på nuværende tidspunkt. Det seneste kom til i foråret 2015 på
Langeland. Det ville være godt, hvis der kunne etableres et lav eller to på øst Fyn også, så ville der
være lav pænt fordelt på Fynskortet.
Til slut tak for et godt og spændende år for vildtplejeområdet.
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