Nordfynshjortelaug
Årsmøde 29 marts 2022
Fremmødte: 21 personer
Dagsorden:
1. Velkommen ved Allan Ulriksen (Herefter AU)
2. Valg af dirigent,
Leif Thyrsted blev valgt og kunne fortælle at indkaldelsen var udsendt rettidig.
3. Indlæg af Jacob Palsgaard Andersen, herefter JPA, fra Aage V. Jensen Naturfond: JPA fortalte at for
5 år siden var der store udfordringer med mange Dådyr på Æbelø. Dådyr vandrer frem og tilbage fra
øen til fastlandet. Der kunne være op til 500, 600 ja helt op til 700 dyr på øen.
Der nedlægges dådyr på øen efter nærmere aftale med naturfondens jagtlejer. Hvert år efter
jagtsæsonen tælles forårsbestanden med termisk kamera fra drone. Der er i år (2022) optalt i primo
februar 367 på Æbelø, Dræet. Æbeløholm, Ejlinge og naturfondens arealer ved Gyldensteen Strand.
Dette tal indeholder også 20-25 Mufloner. Ved sidste dronetælling i 2021 blev der talt 487 dyr.
Bestanden udvikler sig derfor nu i den ønskede retning.
Naturfonden har arbejdet målrettet på, hvordan den sikrer en bestand af dyr på Æbelø, som
påvirker/græsser tilpas – uden at det bliver overgræsset. I de forgangne år har naturfonden fået
nedlagt mange dyr for at komme ned på et bæredygtigt niveau for Æbelø.
For at nå afskydningen afvikles der vanlige bevægelsesjagter i november-januar – og for at udnytte
sæsonen har der været forsøgt med en tidlig kalveafskydning primo oktober.
Nordfyns Kommune (som er plejemyndighed for fredningen) har haft ansøgt Fredningsnævnet for
at få en dispensation til at regulere dåvildt på Dræet og Æbeløholm. Den blev modtaget i
september 2021. I den forgangen sæson har naturfonden i flere omgange skubbet dyrene af øerne,
så de kunne ’forvaltes’ på enten Nordfyn eller på Æbelø. Der har været nedlagt enkelte dyr, så
dåerne lærer at der ikke er fred og ro på øerne.
Vi arbejder på en afskydning, som ligger på 50% kalve, 40% hundyr og 10% handyr.
Der blev i sæsonen 20/21 nedlagt 182 dyr fordelt på 48% kalve, 41% hundyr og 11% hjorte.
I den forgangne sæson (21/22) blev der nedlagt 240 dyr fordelt på 43%kalve, 47% hundyr og 10%
hjorte.
Naturfonden registrerer systematisk kalvevægtene, da det giver en godt udtryk for bestandens
udvikling. I forrige sæson var den gennemsnitlige kalvevægt på 16,2 kg brækket vægt.
I den forgangne sæson var den steget til 17,3 kg.
En sidste skrue/forvaltningsredskab er afvikling af fællesjagter. I de sidste år har naturfonden
inviteret til 2 årlige jagter, hvor der er fokus på at få nedlagt hundyr og kalve.
Spørgsmål: Er der lavet undersøgelse med prøveplader.
Svar, nej, der er ikke lavet noget med prøveplader, hvor der tælles træopvækst, men der er
gennemført en større baseline-monitering, hvor biodiversiteten registreres bredt.
Undersøgelser vil kunne gentages om 5-10 år – og sige om naturen har udviklet sig en
gunstig retning.
Der blev givet forslag til at hegne noget af øen, 5-10-20 hektar for at sikre træerne mulighed
for at forynge sig.
Spørgsmål: Går der aldrig Muflon vædder på land?
svar: jo, men der går mange år imellem at det sker! Vi har for nogle år siden oplevet krybskytteri, da
der blev fundet en vædderkrop men ingen hoved.
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4. Indlæg ved Carsten Andersen og den aktuelle indberetning på Nordfyn
a. CA fortalte omkring indberetningen, i 21/22 er der indberettet 151 dyr, hvoraf der var 56
Hjorte, og resten 95 kalve og dåer.
b. Spørgsmål: Rasmus spørger om Hjortlaug er tilfreds med det tal, set udfra det Jacob P, lige
har fortalt omkring procent fordelingen. AU kommer ind på det i næste punkt.
5. AU med data for Nordfyn, Fyn og DK, afskydning
a. Udviklingen af dådyr på fyn, og afskydning, Fyn er førende i Danamrk, hvor vi (Fyn) ca.
skyder ca. 1/3. af Danmark afskydning, i DK bliver der skudt 10000 og på Fyn bliver der
skudt ca. 3500 stk. dådyr.
b. Jagttegns indberetning
Der er indberettet 299 dådyr i 2019/20 og 356 dådyr i 2020/21
Spørgsmål: Hvad har man af estimat af dåvildt på Fyn, Nordfyn, NF har vi >2000 stk. dåvildt
er det beskrevet. Vi mangler en ensartet jagttid.
Spørgsmål: Jacob spørger hvor mange dådyr der er på fyn, der er nok ca. 20000 i år og for 2
år siden var der oplyst at der var 25-30000 stk på fyn og øerne.

6. Indlæg om den aktuelle jagttid på Nordfyn, samt kommissorium for Nordfyns Hjortelaug for
kommende år
Jagttider på Fyn og der er flere forskellige rundt om på øerne. AU er ”stolt” af sammen med
Hjortelaugene og Hjortevildtgruppen Fyn at have været med til at fastsat de nuværende jagttider.
Hjortevildtgruppen Fyn, der består af flere interessenter, har dog nu egenhændigt indsendt en
anden indstilling til Den Nationale Hjortevildtgruppe og dermed Vildforvaltningsrådet under det
forhold at der vedtages areal begrænsning ved Hjortejagt, her er indstillingen at jagttiderne bliver
som for flere år siden, med fuld hjortejagt i perioden 1-9 til 31-1.
Der er Focus fra Miljømyndigheder og andre på om der sker markskader og skader på trækulturer
grundet dåvildt. Dette har også været fremført i en større artikel i avisen Landbrug Fyn, denne
omhandlede også den holdning nogen har at der er alt for meget dåvildt på Fyn.
AU gjorde igen og igen opmærksom på at vi skal huske at indberette hvad vi skyder. Der flyder
rundt med tal om hvad der står af Dådyr på Fyn, men vi ved det ikke med sikkerhed.
Vores mulighed for som jæger at kunne komme ”med til bordet” ved beslutning af kommende
jagttider render stille og roligt ud.
Kommende jagttider her er det også afgørende at vi som jæger kan fremvise at der skydes det
nødvendige af dåer og kalve.
Spørgsmål:
Kenneth Jensen, forslår at jagttiden bliver ændret.
DER OPFORDRES TIL AT DER SKAL INDBERETTES BÅDE TIL NORDFYNSHJORTELAUG, JAGTTEGN.DK
OG SKYD flere DÅER OG KALVE.
Der er revision af de generelle jagttider i 2023 og her har jægerne en stor opgave.
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7. Styregruppe medlemmer
Ole er kommet ind i styregruppen fra Skåstrup Jagt, desværre syg. Allan Larsen fra
Strandager jagt er udtrådt og Lars Lykkesholm er indtrådt i stedet for. Morten Madsen, Erik,
Carsten, Carsten, Frands og Allan fortsætter
Kenneth Jensen foreslået, han er i tænkeboksen.
8. Forslag til kandidater til hjortegrp. Fyn
Der er valg af repræsentant Hjortevildtgruppen Fyn fra Danmarks Jægerforbund for en
kommende periode af 4 år, fra 1 april.
Carsten Andersen indstillet fra Nordfyns Hjortelaug.
9. Evt.
JPA/naturfonden arbejder målrettet med hjortevildtforvaltning – og undrer sig over at
Hjortelauget ikke kan sige fra, hvis de bliver konfronteret med ulovlig udsætning af Sika på
Nordfyn.
Erik spørger om der er sat Sika vildt ud på Nordfyn, AU nævner at han ved der er Sika på
Nordfyn samt at der er ca. 70 Kronvildt på Fyn. Naturstyrelsen er bekendt med det og
arbejder på sagen. Der står meget Kronvildt i nærheden af Svendborg.
Spørgsmål: Hvor mange Hjorte er der skudt i Ørritslev skov. AU der er skudt 2.
Kirsten, hvorfor er der ikke flere kvinder i dette forum.
10. Afslutning
a. Lodtrækning på at indberette vildt.
i. Morten Madsen
ii. Jørgen Bastøv Rasmussen
AU afslutter, der mgl. Personer i styregrp. og Jacob P. opfordrer til fællesjagter. AU takker
JPA/naturfonden og Erik for deltagelse.

Referat v/ Lars Madsen

