
Referat af møde i Styregruppen for Nordfyns Hjortelaug, d. 31. 

august 2021, afholdt i Otterup Jagtforenings lokaler 

 

Tilstede: Carsten Hansen, Carsten Andersen, Frands Frandsen, Erik Sørensen, Ole 

Lund Pedersen og Allan Ulriksen. 

 

Grundet den meget lange periode der er hengået siden sidste møde ja så var der 

som udgangspunkt ingen fast dagsorden men mange emner blev drøftet mm. 

Skåstrup Jagtforening har valgt et medlem til Styregruppen så derfor Velkommen til 

Ole Lund Pedersen derfra. 

 

Grundet Corona har mange/ alle sædvanlige møder gennem den seneste lange 

periode været aflyst; Temadag, Årsmøde i Regionale Hjortelaug, vores årsmøde mm. 

I sidste jagtsæson blev der af Åge V. Jensen Fonden afholdt 2 jagter hvor der var 

inviteret til ” Fælles jagter” for området, disse blev afholdt. 

På Åge V. Jensen Fondens areal blev der i sidste sæson nedlagt som flg: 87 kalve, 75 

hundyr og 20 hjorte 

Holger Ellekilde, redaktør på ” Jæger” deltog i den sidste og der har været artikel i ” 

Jæger” herom. 

’Der er oplæg til 2 fælles jagter i kommen sæson 2021-2022. 

 

Som det fremgår af vores Hjemmeside så er der i sidste sæson indberettet ca. 150 

afskudte dyr i vores område, en fantastisk fremgang. 

Vi opfordrer jo alle/ de sidste til også at indberette, det kan vist ikke være nogen 

hemmelighed, at der er overordentlig stor uenighed om den kommende 

Hjorteforvaltning i Danmark, i pressen nok mest vedrørende Kronhjorte men der er 

” ryster” om eventuelle ændringer i jagttid mm for Dåvildt også. Vores bedste 

argument for, at jægerne og deres viden skal danne grundlag/ være 

medbestemmende herom er bl.a. vores registreringer af afskudte dyr. 



 

Der er åbenbart sket indberetning om dåvildtbestanden i Danmark og indstilling fra 

de forskellige regioner mm. Dette har være publiceret i ” Jæger”. Her kunne vi også 

læse om bestanden på Nordfyn. Det skal oplyses at disse oplysninger IKKE er afgivet 

af os, vi er ikke blevet spurgt. 

Det er jo kedeligt at ” nogen” der ikke har indgående kendskab til vores område, 

åbenbart egenhændigt afgiver oplysninger om området. 

 

Det er Styregruppen helt klare indstilling / opfordring til ALLE jæger på Nordfyn om 

i den kommende sæson at gøre en indsat for at afskyde flere/ mange hundyr og 

kalve og det er også vores opfordring at forsøge at nedsætte antallet af afskydninger 

af spidshjorte, en spidshjort bliver på et senere tidspunkt også til en stor hjort.            

I den forløbende periode har der ikke været indberettet alvorlige problemer for og 

om dåvildt i vores område ej heller fra lodsejere. 

 

Hjortelauget har haft lidt økonomiske midler og har nu af Carsten Hansen fået 

fremstillet vildspejle som kan udlånes til alle og til brug på de steder hvor der kan 

opstå trafikfarlige situationer. Styregruppens medlemmer har fordelt disse blandt 

sig for udlån, se også vore Hjemmeside. 

 

Efter mødet men inden referatet blev skrevet, har vi modtaget Fredningsnævnets 

endelig afgørelse om fredning på Æbelø og omkringliggende øer. Der gives tilladelse 

til at drive jagt på Dræet og Æbelø Holm i foreløbig en periode på 3 år og der blev 

givet tilladelse til op til 20 muflonfår på Æbelø. 

Den samlede afgørelse findes på vores Hjemmeside. 

 

Afsluttende blev det besluttet at Årsmødet ikke afholdes nu, men afholdes på 

sædvanligt tidspunkt, til marts 2022, hvis det da bliver tilladt. 

 

God Jagtsæson til alle i vores område 



 

 


