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Fraværende var Poul Erik Larsen og Jørgen Christiansen 

 

Dagsorden : 

1. Siden sidst. Der er problemer med påkørsler af dåvildt  rundt i området 

Ved Egebjerggaard 1 hjort dræbt 

Ved Dalskoven 1 kalv brækket ben, måtte aflives 

Ved ”Tyskerladen” Gyldensteen, 1 hjort, måtte aflives 

Ved Bredbjerg på Rugaardsvej 1 dådyr viklet ind i hegn og brækket ben, måtte aflives 

Ved Lumby 1 spidshjort, måtte eftersøges af schweishundefører og efterfølgende aflives 

Andetsteds 2 dyr meldt påkørt, ene fundet død, anden ikke fundet. 

 

Et 2 rækker El. hegn v. 90 og 140 cm højde opsat i Tørresø er en succes. Det respekteres af dyrene 

 

Fyns Stiftstidendes artikel, meget negativt modtaget af beboere i Gerskov. Der har været afholdt 

møde med beboerne. 

 

2. Udsætning 

    Kvalitet af dyr fra farm ved Lumby godkendt af vildtkonsulent Lars E. Bruun. 

    Der er skrevet til Langesøfondet v. dir. Hans Berner og til Palle Skov Jensen, vedr. arealer i 

Skaastrup. 

Endnu ikke tilbagemelding.. 

Vor udsætningstilladelse udløber først i det nye år. 

 

3. Kursus i forvaltningsplaner 12.- febr. 2011, antagelig på Centrovice. 

    De tilstedeværende viste stor interesse. Der kommer senere indkaldelse fra Hans Kr. Nielsen, 

med mulighed for tilmelding. 

 

4. Farlige vejstrækninger 

    Hans Kr. Nielsen talt med kommunens tekniske forvaltning, (Louise Rasmussen) som er positiv 

overfor at medvirke til fremskaffelse af skilte. 

Erik Haugsted havde oversigt med over områder m. sådanne vejstrækninger. Aksel Christensen og 

Allan Ulriksen melder også ud om udsatte steder, de har kendskab til. Formanden samler disse, 

samt evt. flere steder til brug for skiltning. 

 

5. Afskydningsmodeller. 

     Der blev diskuteret forskellige modeller, til senere brug, bl. a. på årsmøder. 

 

6. Årsmøde 

    Næste årsmøde på Bogense Skole, 16.marts 2011 kl. 19,00.  

    Styregruppen mødes kl. 18,15 

    Gæster, der inviteres: Søren Nielsen fra Sydvestfyns Hjortelaug og vildtkonsulent Lars E. Bruun. 

    Sidstnævnte vil fortælle om dåvildtets biologi, som er noget anderledes, end f. eks. rådyrs 

 



7. Eventuelt og næste møde  

Forslag / oplæg til kursusmateriel (pkt.3) blev læst af mødedeltagerne. 

Næste møde tirsdag 8. marts 2011 kl. 19,00 hos Erik Haugsted, Floravænget 9, Søndersø 

Otterup 08. 12.2010 

Ref. Frands M. Frandsen 

      

  


