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Nordfyns Hjortelaug 

Årsmøde 2013, 20.03.2013 

Flyvesandets Efterskole 

 

01. 

 Velkomst v. Hans Kr. Nielsen, til 6. årsmøde  

Valgt til ordstyrer kredsform. Arne Greve 

Praktiske oplysninger om køb af sodavand og rygning. Ingen øl, da det er en skole 

 

02. 

Orientering om laugets arbejde v. formanden Hans Kr. Nielsen 

Roligt år. 

Første år med jagt, en uge i sept. og en uge i januar på spidshjorte. 

Der er afskudt 5 spidshjorte i september og 17 i januar. 

Problemdyr i Gerskov, der har været en god dialog med beboerne. . 

Forsøg med schweishundetræning i frøgræsmarker hjalp til med at få dyrene væk fra disse 

Rovdyrduft, kendt fra Tyskland, kan også anvendes, kan købes via Skovdyrkerne 

Reflexer langs farlige veje opsat, samt advarselsskilte. 

Omtalte frigørelseskorps i hjortelaugene på Fyn. 

Hjortefarme, krav til hegninger fra fødevareregion både for ud- og indgående dyr. 

Grænsedragning mod andre kommuner, tale med lokale hjortelaug om politik ved grænserne. 

Manglende indberetning på skudte dyr. Skulle gerne gøres, for den rigtige forvaltning af dådyrene. 

Jævnlige indberetninger., gerne frem for kun 1-2 gange årligt.Brug hjemmesiden, det er nemt. 

Desværre er der skudt en stor hjort i Jersore området. 

Vi var til stede på OCC på jagtmessen i april 2012. 

Omtalte det årlige fællesmøde på Sollerup for alle fynske hjortelaug. 

 

 

03. 

Status over bestanden og dens spredning. 

Oplyste om bestandsspredningen, nu ca. 440 dyr, ønsket er ca. 550. 

Ikke mere så mange dyr i land fra Æbelø, formentlig større jagttryk der ovre, med mindre bestand 

til følge. 

Forslag om tællinger. Formanden orienterede om vore tællinger i 2012, plus fremskrivninger. 

Optælling igen i februar 2014. 

Forslag om evt. yderligere udsætninger, hvor der mangler dyr, i den vestlige del af Nordfyns 

Kommune. 

 

04. 

Kommende sæsons forvaltning, samt godkendelse af kommissorium for styregruppen. 

Forslag: Spidshjorte en uge i sept. og en uge i januar, samt kalve i hele området. 

Delområde 2-3, Kortmateriale fremvist. Fuldskufler, 25.31. januar, max. 1 dyr pr. mand. 

Enkelte forslag fra salen om mindre afskydning af kalve 

Styregruppens forslag vedtaget ved håndsrækning. 

 

 



05.  

Orientering ved formanden for hjortegruppen Fyn, Kurt Nissen 

En god orientering blev givet. 

 

06. 

Præsentation af styregruppen, plus Allan Larsen som er nyt medlem fra Strandager. 

Carsten Andersen fortsætter i styregruppen, nu som webmaster. 

 

07.  

Eventuelt og dato for næste årsmøde, som bliver 19. marts 2014 i Bogense området 

Der var lodtrækning på indgangsbillet med nr.om en hjort, skænket af Egebjerggaard, 

Blev vundet af Michael Christoffersen. 

Mødet blev afsluttet med tak for god ro og orden og en konstruktiv holdning til lavets arbejde, samt 

tak til dirigenten.  


