
Nordfyns Hjortelaug 

 

Årsmøde 2014 på Bogense Skole 19. marts  

 

Referat 

 
Dagsorden 

01. Velkomst v. Hans Kristian Nielsen 

      Valg af ordstyrer, Leif Tyrsted 

       Valg af stemmetællere: Peter Horskær, Kjeld Bruun, Kurt Simonsen 

 

02. Beretning 

     Et år uden de helt store haveskader, positiv artikel  fra avisomtalen vedr..Egebjerggaard. 

     2 hjorte aflivet efter indfiltring og alvorlige skader på dyrene. 

     Omtalte frigørelseskorps, og samarbejdet med schweishundeførerne. 

Der har været påkørsler på Gyldenstensvej, men efter at vildtspejle, i alt 6 stk. er opsat er det 

ophørt.Der er opsat 6 spejle af poleret rustfrit stål. 

Vi prøver også at få kommunen til at hjælpe med opsætning af reflekser på udsatte steder. 

Der er konstateret en kronhind med en kalv i Veflinge området. 

Skudt to dåhjorte, 1 ved Emmelev og en ved Strandager , udenfor den i Hjortelauget besluttede 

”jagttid” 

Tælledage: Der er sket en optælling af dyr i 2. weekend i februar, optalt ca. 460 dyr og målsætning 

er en bestand på ca. 600- 800 dyr i Nordfyns Kommune. 

Der er skudt 37 dyr i ”jagtperioden” 

Hjemmesiden redigeres af Carsten Andersen, V. Egense, der deltager i vore styregruppemøder. 

Der har været en flot indberetning af dyr, og vi vil være glade for fortsatte og løbende 

indberetninger, så vi kan følge, hvor dyrene befinder sig på de forskellige årstider. 

Alle medlemmer opfordres til at give os deres mailadresser, så materiale kan fremsendes ad den vej. 

Vi har deltaget i en temadag for alle fynske hjortelaug på Sollerup, Naturstyrelsens domicil. 

Der er  hjemmeside for de fynske hjortelaug, og blive lavet samarbejde over kommunegrænserne. 

På mødet havde Mads Flinterup fra Kalø et godt indlæg om afskydningspolitik 

Hjortegruppen Fyn deltager med en stand i OCC i april, denne bemandes af personer fra de 

forskellige hjortelaug. 

Til slut takkede formanden styregruppen for et godt samarbejde i årets løb 

Fra salen kom spørgsmål om vægten på skudte dyr. Det kender vi desværre ikke, men der blev givet 

en opfordring til at man indberetter det sammen med dyret, der er skudt. 

Et spørgsmål, om hvem der havde så store vægte, så dyrene kunne vejes, udløste et svar fra Hans 

Kr. Nielsen, at disse kunne købes for ca. kr. 100,- 

Spørgsmål om skrantende, afbrunstede hjorte evt. burde aflives, og Rasmus, skytte på Rugaard 

svarede, at hans erfaring var, at disse efter en tid rettede sig op igen. 

 

03. Nedlagte dyr 

Hans Kr. Nielsen orienterede om fordeling af de indberettede, skudte dyr, i alt 37 dyr, og 

opfordrede til at se hjemmesiden.Fordelingen er 15 spidshjorte, 14 kalve og 8 store hjorte. 

Ved sidste årsmøde blev der udtrukket en hjort på Egebjerggaard, som Michael Christoffersen vandt 

og efterfølgende har skudt. 

 



04. Forvaltning 2014-2015 

Styregruppens oplæg:  

Jagt i hele området , som følger: 

Spidshjorte 01.-07. sept. og igen 25-31. januar 

Dåer januar, og kalve ligeledes i januar 

Fuldskufler 25- 31. januar 

Fuldskufler og spidshjorte kun en hjort pr. mand. 

De deltagende medlemmer tilsluttede sig alle forslaget. 

Der er konstateret en vandring af dåer ind i landet, muligvis på grund af Gyldensten projektet 

Et spørgsmål om, hvor mange dyr, der er på Æbelø, besvaredes med, at Aage  V. Jensens  fonde  

oplyser  ca 150 dyr. 

En deltager  mente, at jagt på dådyr i januar ødelagde mulighederne for rævejagt i samme periode. 

I svaret indgik , at vi jo også går på fasanjagt i januar, og selv om det kan være svart, må kunne lade 

sig gøre. 

 

05. Styregruppen for det kommende år. 

      Gruppen blev præsenteret, incl. en ny observatør Jacob Andersen fra den nye Slettens 

jagtforening, tidl. Krogsbølle og Uggerslev-Nr. Højrup 

 

06. Godkendelse af Kommissorium for  Styregruppen, materialet blev gennemgået og godkendt. 

 

07. Schweishundeførerrne Henrik Nielsen og Lars Malver fortalte om flere  trafikeftersøgninger 

       Schweishundeførerne vil ikke indgå i optælling af dyr. En fynsk beslutning, på gr. af tavsheds- 

       pligt. 

       Opfordrede til flere kontroleftersøgninger. Der findes ofte dyr, hvor der har været tvivl om, de  

       var ramt. Generelt er vi for dårlige til at bestille eftersøgninger på Fyn i forhold til resten af lan- 

        det. 

       Dåvildt er mere skudstærkt end råvildt. Alt påskudt dåvildt bør eftersøges. Generelt bør der ef- 

       tersøges  meget mere. 

 

08. Næste årsmøde 18. marts 2015 på Havrehedskolen i Morud 

       Eventuelt, et spørgsmål om det kan afmærkes på kortene, hvor dåvildtet står, samt et forslag om 

       , at man kun skyder en hjort i sit liv. 

        Lodtrækning, Alle der var mødt op med gevirer fik præmier ved lodtrækning. 

        Gevinsterne var skænket af Intersport i Tarup Center 

         Der var i alt 55 fremmødte til årsmødet. 

          Et godt årsmøde med en  god , positiv stemning. 

Ref. Frands M. Frandsen 

 


