
Nordfyns Hjortelaug 

Årsmøde på Flyvesandets Efterskole onsdag 16. marts 2016 kl. 19,00 

Dagsorden : 

1.Valg af ordstyrer, Leif Thyrsted blev valgt. 

Der var 58 fremmødte 

2.Formandens beretning 

Hjortelauget startede 2007. Bestand af dyr nu ca.550 dyr. I det sidste år, kun få klager. 

På landsplan fylder kronvildt mest i forvaltning af hjortevildt, og mindre om dåvildt. 

Frigørelseskorpset har været ude få gange, bl. a. i Veflinge og Bårdesø. 

Der har været ca. 20 påkørsler, og i alt 26 døde dyr, hvoraf nogle døde af sult efter indfiltring i genstande. 

Flest påkørsler på Gyldensteensvej. Nordfyns Kommune vil hjælpe med at sætte reflekser på pæle, og mere 

skiltning. 

Sagen taget op i det Grønne Råd. Danmarks Naturfredningsforening og Dansk Ornitologisk Forening tager 

det op over for Aage V. Jensens Fond, med henblik på, at få mere vildtvenlige arealer med mere græs og 

føde til dyrene, da mangel på dette i de nye områder på de tidlige Gyldensteens arealer , kan være årsag til 

den store trafik tværs over den befærdede vej af dyr . 

Ca. 10 dyr skudt, foruden de aftaler vi har vedtaget på årsmødet sidste år. 

Det vil vi gerne have stoppet. Beder jagtforeningsformændene hjælpe til 

Der har været afholdt enkelte trykjagter, flere naboer er gået sammen. Opfordring, tag schweishundeførere 

med, de vil gerne bruge 

Der er på Nordfyn indberettet skudt 8 fuldskufler ,16 spidshjorte, 21 dåer, og 18 kalve, kun to fuldskufler 

skudt i kerneområderne, resten uden om.   

Kommentarer til beretning. 

Lars Malver: Dåvildt er meget skudstærkt, derfor enig i, at kontroleftersøgning er rigtigt. 

Skud til dyr, der ligger ned. Liggende dyr er alt for skudstærke, bør ikke finde sted 

Pas på med hjortevildt, kan gøre stor skade på både hunde og mennesker med gevir og ben, er enormt 

stærke. 

Dorte, Gerskov: 

Vore køkkenhaver ødelægges, græsplæner ædt totalt væk. 

Allan U. 

Der er skudt omkring 15 dyr i Gerskov-Klintebjergområdet 

Dorte ønsker vildtkonsulent på besøg, vedr. områdets bæredygtighed. 



Svar: dette er ikke en sag for hjortelauget. 

Bente A. Dyrene går lige gennem hegn, respekterer dog stadig el. hegn 

Derefter beretning godkendt 

 

3.Nedlagte dyr2015 og jan. 2016 

8 fuldskufler,16 spidshjorte,21 dåer og 18 kalve 

4. Forvaltning 2016/jan. 2017 

Forslag fra styregruppen 

Dåer og kalve 1. nov. til 31. Jan. 

Spidshjorte: 1. sept. til 7. sept. og 22.jan.til 31. jan. 

Fuldskufler: 22. jan. til 31. jan. 

Max 1 hjort pr. jæger i jan 

Kaj: Vi bør støtte styregruppens forslag. Der er rigelig tid til beskydning 

Frantz Bernstorff. Tidspunkt contra dyr. Hvor stor skal bestanden være? 

Svar fra formanden: Ønsket bestand ca. 650/800 dyr. 

Der blev afholdt en afstemning ved håndsoprækning 33 for og 17 imod. 8 stemte hverken for eller imod. 

Styregruppens forslag vedtaget. 

Oplæg fra de Fynske hjortelaug til det landsdækkende organ, vedr. jagttid på dådyr 

Dåer, kalve, spidshjorte 1.10. til 31.01 

Hjorte, større end spidshjorte 01.10 til 01.11 

Mindre arealbegrænsninger, end det på landsplan foreslåede 

Lokale jagttider på øer. 

Forslag, en forsøgsperiode på 2 år  

Franz Bernstorff, ikke enig, ellers vedtaget, at vi bakker op om det Fynske forslag. 

5. Styregruppens sammensætning 

Formanden oplistede den fra hjemmesiden. 

Aksel Christensen har desværre valgt at stoppe. Det var meddelt styregruppen allerede sidste år. 

Formanden takkede ham for hans store indsats, på vegne af styregruppen 

Rasmus fra Rugaard indtræder fra større jagtvæsener. 

Vi mangler en person fra større landbrug, ingen i salen ønskede dog at melde sig. 



Hans Kristian meddelte , at han stopper som formand, men ikke som medlem af styregruppen 

 

6. Kommissorium 

Uændret. 

 

7. Eventuelt 

Trine W.: 

Ønsker samarbejde og dialog. 

Viste billeder, bl. a. et med 25 dyr i haven, oplyser, de er delvist tamme. Bl.a. havde hun en dag mødt en, 

der lå og sov på perlestenene, ved huset. 

Mener, der er ca. 100 dyr i området. De respekterer ikke hegn. 

Ønsker at vide, hvad området kan bære. 

Formand: Næste årsmøde 14. marts 2017 

Vedr. råvildt er der stadig mange syge dyr rundt omkring 

Webmaster Carsten Andersen vil gerne have flere billeder til hjemmesiden og gerne historier fra området. 

Til frigørelseskorpset blev nyvalgt Kaj Rasmussen, Bogense 

Referent Frands M. Frandsen 19.03.2016  

 

 

 

 

 

 

 

 


