
 

 

 

 

Referat af møde i Styregruppen fro Nordfyns Hjortelaug, d.24. februar 2022 

 

Deltagere: Morten Madsen, Erik Sørensen, Carsten Andersen, Ole Pedersen og Allan 

Ulriksen. 

Afbud fra Carsten Hansen, Allan Larsen, Frands Frandsen havde åbenbart ikke fået 

indkaldelsen grundet skift af mailadresse. 

 

Indledende velkommen til Ole Pedersen, nyt medlem af Styregruppen udpeget af Skåstrup 

Jagtforening. 

Det var længe siden sidste møde i Styregruppen så der var en del snak om den forløbende tid og 

hvad der er passeret omkring Hjortevildt. 

Der skal planlægges Årsmøde i Nordfyns Hjortelaug, der blev ikke afholdt noget sidste år men vi 

forventer at dette Årsmøde kan gennemføres uden restriktioner. 

Årsmødet blev planlagt til afholdelse tirsdag d. 29. marts 2022, kl. 19.00, det afholdes i Otterup 

Jagtforenings lokaler og Årsmødet er jo åbent for alle 

Aftenen vil byde på Trofæudstilling, trofæer fra både år 2020 og 2021, dette ser vi meget frem til 

med de tilbagemeldinger som vi hver især har modtaget. 

Jacob Palsgaard fra Åge V. Jensen Fonden deltager og det gør hans Driftsleder Sanne Frederiksen 

fra Fonden også. 

Erik Andreasen formand fra Hjortevildtgruppen Fyn er også inviteret. 

På Årsmødet skal vi bl.a. drøfte indberetningerne af afskudt dåvildt og dettes betydning for den 

fremtidige forvaltning af Dåvildt i Danmark. 

Vi ved der mangler indberetning af en del afskudte dyr fra den seneste sæson, vi kontakter mulige 

emner der har ” glemt dette”. 

Under Årsmødet vil der blive lodtrækning om sponsor gevinster blandt dem der har indberette 

afskydninger. 

Årsmødet bliver annonceret på hjemmesiden og gennem Jagtforeningerne hjemmesider mm. 



 

 

Det årlige møde for alle Hjortelaug på Fyn og øerne, der normalt afholdes hos Naturstyrelsen i 

Sollerup, er aflyst i år 2022, forventes at blive gennemført i år 2023 men dette er naturligvis 

afhængig af evt kommende epidemi. 

Jagtmessen som afholdes i Særslev er også aflyst i år 2022. 

Hjortevildtgruppen Fyn afholder årsmøde d. 17. marts kl. 19.00, Cetrovice, Vissenbjerg, mødet er 

åbent for alle og flere fra Styregruppen deltager også. 

Fredningsnævnets endelige afgørelse for Æbelø af 14. september 2021 blev kort drøftet og taget 

til efterretning. 

Hjortelauget har fået fremstillet flere vildtspejle, har været annonceret på hjemmesiden. Disse kan 

udlånes ved henvendelse til medlemmer af Styregruppen. 

Styregruppens formand er kontaktet af journalist fra Fyns Stiftstidende vedrørende foto af dyr fra 

Nordfyn. Han blev præsenteret for et meget utydeligt foto, andet og meget bedre foto blev 

efterfølgende bragt i avisen. 

Eventuelle Sika dyr på Nordfyn er ikke et tema for Hjortelauget. 

Allan Larsen fra Strandager Jagtforening har meddelt at han ikke ønsker at fortsætte i 

Styregruppen efter næste årsmøde. Strandager Jagtforening kontaktes for evt. nyt forslag til 

medlem af Styregruppen. 

Mødet blev afsluttet med god mad og øl, som sædvanlig.    


