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Nordfyns Hjortelaug 

Referat af møde 12. 01. 2016  på Rugaard 

Fraværende med afbud: Carsten Andersen, Allan Larsen og Jacob Cohrtz 

Dagsorden: 

01 Siden sidst 

 Der er indkøbt 20 vildtspejle, og vi har lige nu 26 på lager. 

Der har været holdt enkelte trykjagter i området 

I alt er ca. 10 dyr desværre blevet påkørt omkring Gyldensteen. Her vil vildtspejle snarest muligt blive opsat. 

Frigjorte hjorte. I Veflinge området er en stanghjort blevet frigjort fra en åleruse, der hang til tørre. 

En død hjort fundet infiltreret i nærheden af Hindevad, og i Bårdesø området er en fastsiddende hjort 

blevet aflivet af en lokal jæger. 

Næsten alle har fulgt den aftale, der er indgået på Hjortelaugets årsmøde, om afskydningstidspunkter. 

Enkelte har styregruppen dog desværre måttet rette henvendelse til. 

Nogle få steder foregår udfodring med henblik på afskydning. Dette er ulovligt iflg. jagtloven. 

Hjortevildt må heller ikke beskydes fra kunstige skjul, men kun fra lovligt opsatte skydetårne eller 

skydestiger , samt fra jorden i tilstrækkelig afstand fra foderpladser. 

Lørdag 6. februar er der møde for de fynske hjortelaug på Sollerup i Naturstyrelsens bygninger, arrangeret 

af Hjortegruppen Fyn. 

16. marts er der årsmøde i Nordfyns Hjortelaug på Flyvesandets Efterskole . 

17. marts afholder Hjortegruppen Fyn møde på Centrovice, Damsbovej 11, Vissenbjerg 

 

2. Nyt fra Hjortegruppen Fyn 

Hans kr. Nielsen orienterede om forslag til forvaltning af kronvildt og dåvildt i Danmark. 

Der sker senere en beslutning i Vildtforvaltningsrådet 

3. Planlægning af årsmøde 2016 

Mødet afholdes 16. marts kl. 19,00 på Flyvesandets Efterskole. 

Vi køber kaffe a. 25,- ved indgangen. 

Aksel Christensen har meddelt, at han stopper i styregruppen til årsmødet, og det foreslås , at skytte 

Rasmus Larsen , Rugaard , indtræder som ny repræsentant for jagtvæsenet. 



Derved kommer der til at mangle en repræsentant for større gårde, som skal findes i forbindelse med 

årsmødet . 

4. Næste års forvaltning 

Styregruppen laver et oplæg til årsmødet. 

 

Næste møde og Eventuelt 

Næste møde er aftalt til 29. marts kl. 19,00 hos Claus Harboe Christensen, Slagstrupvej 40, Særslev. 

Aksel Christensen takkede for tiden i styregruppen, og ønskede os held og lykke i fremtiden. 

Referent Frands M. Frandsen 


