
NORDFYNS HJORTELAUG 

Referat af hjortelaugsmøde 10. 02.2015 på Ruevej 30, 5462 Morud. 

Fraværende med afbud: Rasmus Larsen og Allan Larsen 

Dagsorden:  

01.Siden sidst 

Jagtmesse i Særslev 5. marts, Rasmus Larsen, Erik Sørensen og Aksel Christensen står på standen. 

Allan Ulriksen har fået stålspejle til montering. 

Hjortegruppen Fyn søger fonde til spejle, som kan udlånes til de forskellige hjortelaug. 

Generelt har spejlene hjulpet med færre påkørsler på vejene på de udsatte steder. 

Hans Kr. Nielsen har været rundt til samtlige JKF møder, nu kaldet jægerråd, på Fyn, bl. a. for at fortælle om 

Hjortegruppe Fyns arbejde 

Vi har fået kendskab til afskydning af flere hjorte, uden for vores aftalte jagtperiode. 

Vi foretager observationer af uetisk jagt. Dette emne bliver taget op på årsmødet. 

02.Indberetning om nedlagte dyr, og det er efter det indtil nu oplyste, 15 dåer, 16 kalve,9 spidshjorte her i 

januar og i sept. 2014, 8 spidshjorte. 

 

03. Planlægning af årsmødet  

Årsmødet foregår 18. marts på Havrehedskolen, Morud. Styregruppen mødes kl. 18,00 

Vi fastholder samme antal i styregruppen. 

Der bliver lodtrækning, med præmie til dem, der medtager gevirer af hjorte, skudt i  de aftalte perioder. 

Det foreslås, at næste årsmøde ,2016, afholdes på Flyvesandets Efterskole, Egeby. 

 Det blev drøftet, hvad vort oplæg er til årsmødet 2015, angående afskydning i den kommende sæson. 

 

04.Temadag med Hjortegruppen Fyn 

Mødet foregår lørdag 21. februar kl. 10,00 på Søndergaarde, Søndergårdevej 9, 5560 Aarup 

4 deltagere har meldt sig, samt Hans Kr. Nielsen, sidstnævnte som formand for Hjortegruppren Fyn. 

Vi kan berette, at optælling viser ca. 625 dådyr i Nordfyns Kommune 

 

Næste møde og eventuelt 

Næste møde afholdes 13. april kl. 19,00 hos  Carsten Hansen, Sømarksvej 250, 5471 Søndersø. 



Eventuelt 

Hjortejagt i Danmark drives generelt fortsat forkert. Der skydes alt for mange handyr. Der mangle gamle 

modne hjorte i bestandene. 

Meget focus,  bl. a. fra den nationale hjortegruppe, på den fremtidige hjorte forvaltning i Danmark.  

 

25.marts er der årsmøde i Hjortegruppen Fyn, på Centrovice i Vissenbjerg 

Ref. 10.02.2015 af Frands M.Frandsen 

 

 

 

 


