
     Rue  21.06.2012 

 

Nordfyns Hjortelaug 

 

Referat af møde i styregruppen 19.06.2012 på Møllemarksvej 8,Skaastrup 

 

Fraværende med afbud Carsten Andersen og Allan Ulriksen. 

Fraværende på. gr. af arbejde Carsten Hansen. 

 

Dagsorden. 

01.Siden sidst 

 En organisation i midt/Sydjylland ønsker at se fynske hjortelaug til møder om jagttider. 

Organisationen ønsker at være et sideløbende organ til Danmarks Jægerforbund. 

Hans Kr. Nielsen har meldt afbud, og tilråder andre at gøre det samme. Ønsker ikke at medvirke til 

splittelse. 

Ørritslev, Otterup 

Dådyr forsøgt skræmt væk fra frømarker ved hjælp af schweisshundefører, det lykkedes delvist. 

Forpagter af jorden, Anders Bay Thomsen er positiv over for initiativet. 

Gerskov 

Næstformand på besøg for at besigtige bideskader, nogle er dog harebid. 

Der har været flere gode samtaler med beboere i området. 

En enkelt beboer har hegnet haven ind med glat tråd og El. hegn. 

Skiltning 

Driftsafdelingen ved Nordfyns Kommune vil opsætte skilte eller reflekser på særligt udsatte steder, 

veksler og lign. i samarbejde med Hjortelaug. 

Indberetning til hjemmesiden 

Der mangler indberetninger. Hjemmesiden skal måske ændres, så den fremtræder mere spændende 

Forvaltningsplan 

Den redigeres af formand og Lars Olsen på PC 

Der ønskes tal fra de enkelte delområder om bestandsfordeling, dåer, hjorte og kalve. 

Trafikdræbte dyr 

I Vigerslev er der på Søndersøvej påkørt og dræbt en hjort, og en spidshjort er ligeledes trafikdræbt 

i Ørritslev Skov. 

 

02. Lokal afskydning: 

Ørritslev og Gerskov området. Afskydning af spidshjorte er ønskeligt for at få spredt dyrene og 

skræmt dem delvist væk fra området. Nogle dyr er ret tamme. 

Evt. afskydning af få andre dyr i jagttiden af de jagtberettigede i området efter nærmere 

retningslinier fra Hjortelauget. 

 

03. Plan for afskydning 

 

Forslag til næste årsmøde diskuteret, og vil fortsat blive diskuteret på kommende styregruppemøder. 

Kortmateriale 

Bedre kortmateriale skaffes af Lars Olsen og Erik Haugsted. 

 

 



04. Indberetning af skudte dyr 

 

Gerne pressemeddelelser i lokale blade i august 2012 og igen i begyndelsen af 2013 

 

05. Næste møde 

 

Torsdag 20. september 2012, kl. 19,00 hos Allan Larsen, Klintebjergvej 96, Østrup 

Næste Årsmøde 

Årsmøde 2013 på Flyvesandets Efterskole, onsdag 20. marts 2013. 

Eventuelt: 

Intet yderligere. 

 

Rue 21. 06. 2012 

Ref. Frands M. Frandsen 

 


