JULEKORT og hilsen til ALLE medlemmer
i SHJFF

God jul alle sammen!
2016 har vært et greit-til normalår for oss i SHJFF. Fokus har vært på å benytte midler vi
fikk fra Sødra til bruk for alle på Fuglemyr. Vi har fått i stand et utrolig godt anlegg for
fremtiden. De som er ansvarlige har dokumentert over 100.000 kr i dugnadstimer og
gratis materiell. De har vært utrolig dyktig på å få til MYE for lite.
Ennå står det igjen 107.000 av disse midlene. Dette skal brukere av Fuglemyr snakke litt
sammen om senere på våren. Selve 100 meter banen skal være selvfinansiert med
storviltprøven og adgangskort . Vi i SHJFF anbefaler ALLE til å kjøpe nøkkel uansett.
Banen drar inn bort i mot 50 laken på salg av tilgang. Pengene her gjør at vi alle får glede
av Fuglemyr og ikke minst får mulighet til å åpne banen flere dager.
Hytteutvalget og etter at booking ble lagt ut på Inatur har vært en utrolig suksess. Vi
var mange som var skeptiske, men vi ser nå at denne bestemmelsen av Hytteutvalget var
SMART! ALDRI har hyttene vært leid ut så mye. De er leid ut så mye at vi nå i SHJFF må
holde av helger/uker for egne i årene fremover. Vi må også tenke på å justere leien for
ikke-medlemmer. Økt utleie betyr også økte kostnader i vedlikehold, ved- og
gassforbruk.
Fiskeutvalget har hatt et år – all time high! De har fisket ut tusenvis av abbor i våre
vann og lagt ned utallige timer med øvrig arbeid. De har god kompetanse og Styret
ønsker å styrke dette ytterligere ved å tilby deltakelse på ”Fiskestellkurs” en helg på Jakt
og Fiskesenteret på Flå. Kurset skal være utrolig bra og det er kamper om plassene.
De som blir med, tar med kunnskap hjem slik at vi kan opprettholde faget i SHJFF i årene
fremover.
Jaktutvalget har i år hatt taksering av fugler i våre teiger - og der ser ikke bra ut i følge
rapporter Styret har fått. Jaktuvalget vil komme med forslag til større endringer for
dette for 2017 og fremover. Dette er endringer som krever behandling på årsmøtet.
Årsmøtet 2017
I mars en gang avholder vi årsmøtet. Da vil økonomi og aktiviteter bli presentert som
vanlig. Alle utvalg har i år vært på alle Styremøter, slik årsmøtet i fjor ønsket.
Styret/årsmøtet har bedt om en rapport fra alle utvalg – som i fjor- om hva som er gjort,
og hvilke planer til hvilke penger som trengs i årene fremover. I god til før årsmøtet vil
Styret sammenfatte og lage dokument som deles ut denne dagen.

Det politiske på årsmøtet:
Vi skal på årsmøtet ha et innlegg om investeringer på 100 meterbanen – som i år har
vært en stor sak for oss i SHJFF. Dette innebefatter også forvaltning av midlene vi har
fått fra ansatte på Sødra.
Videre skal vi ha et kapittel om det presset vi nå får fra grunneiere som månedlig blir
oppsøkt av private for kjøp av jakt. Vi skal ta en prat om at ”Hurum blir Asker”. Det er
STORE politiske endring her for oss som vi må ta høyde for i årene fremover. Det blir
DYRERE å tilby jakt. Det kan vi med sikkerhet si. Vi som SHJFF MÅ ta opp diskusjonen
om sammenslåing og samling av jeger og fiskerforeninger på Hurum nå som Asker blir
en del av en felles kommune og snart også en regionsprosess. Vi er forpliktet til å
forholde oss til dette politiske vedtaket.
Det faglige:
Som faglig innlegg på årsmøtet er vi i år så heldige å få besøk av SNO (Statens
Naturoppsyn) (litt avhenging av når vi plasserer årsmøtet) som har oppdraget for våre
naboer Statskog for trygghet og sikkerhet for brukere/jegere i terrenget.
Det samarbeidet vi i SHJFF har med Statskog og nå også SNO kan vi alle bare få glede av.
SNO skal fortelle litt om ettersøk, arter vi kan støte på og generelt oppsyn for Statskog i
årene fremover samt litt om hvorfor de har fokus på forvaltning og jakt i Statskogs
områder. Litt om fredede arter og hva som kan tas ut mer av, og hva vi som jegere må
huske på.
Det å høre fra SNO og den innsatsen de nå gjør for i Hurumskogene i årene fremover er
noe vi alle kan se til og lære av. SNO prioriterer områder for hvert år de og i årene
fremover er Hurum og noen andre områder på Østlandet de vil ha i fokus. Dette, mtp.
vern, oppsyn og også gi forslag og informasjon til Statskog og grunneiere og oss i SHJFF,
- slik at lokale jegere får bedre vilkår for jakt.
SHJFF har hatt episoder av tyvjakt nord i terrenget vårt fra biler med Akershusskilter
som både grunneiere og oss andre har sett og rapportert til Politiet, - dette initiativet fra
SNO og SHJFF er viktig for at vi som forening skal ha GODT og TRYGT samarbeid med
våre grunneiere. Det er med andre ord HELT essensielt!
Fisk
Jeg viser til dokument sendt dere alle på Facebook om hva regjeringen setter av av
midler til Fiskestell. Her er det PENGER å søke om - og utrolig MYE mer enn år før. Her
må Styret i SHJFF og Fiskeutvalget være på saken å FÅ de pengene som nå deles ut. (Vi
lager egen sak på dette slik at vi i SHJFF får det vi kan av midler.) Line og undertegnede
sitter tett på ”NJFF Hvalstad” så vi skal finne søknadsganger for midler til SHJFF.
Så må dere alle ha en flott jul, og bruke opp jaktkort så godt det lar seg gjøre. Jeg minner
igjen om at dere MÅ rapportere fall asap!
Så sees vi på nyåret!
PS . Husk også å meld på, svigers, sønn, datter, niese, tante ,onkel, far og mor og sønn til
Jegerprøven 2017! www.shjff.no
Mvh Alle oss i SHJFF og GOD JUL og GODT NYTTÅR!
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