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Referat 23. september 2019 
 
Jægerråd Nordfyn møde på Strandager Jagtforening 
 
Dato: 23. september 2019 
Deltagere: Carsten Lau (Strandager Jagtforening), Lars Mortensen, Ove 

Pedersen, Hans Kristian Nielsen, Jens Arne Knudsen, og Kim Falck 
Grony (ref.)  

Formænd: Claus Harboe (Nordfyns Jagtforening), Jens Erik Bruun (Otterup 
Jagtforening), Rene Bak (Nordfyns Strandjagtsforening),Steen 
Thomsen( Bogense Land og Strandjagtsforening.) 

Fraværende: Leif R. Nørgaard (formand Strandager), Henrik Demant, Carsten 
Johansen, Arne Eriksen, Per Bo Sørensen (Veflinge Vigerslev 
Jagtforening), Christian Rasmussen 

 
Næste møde: Torsdag den 12. december 2019 kl. 18.00 på Klintebjerg 

Efterskole med spisning. 
 
 
Referat ifølge dagsorden. 
 
1. Siden sidst / godkendelse af referat 
Referatet blev rundsendt til godkendelse. 
 
2. Nyt fra det grønne råd 
Der har været 2 møder siden sidst. Den 20. juni og igen den 5. september 2019. 
 
Referat på kommunens hjemmeside. 
 
På nærværende møde var der enighed om KFG kontakter kommunen omkring det 
fællesmøde som blev nævnt på DGR mødet. Fra jægerside forventes Aage V. Jensen 
fonden, kommunen, lodsejere, hjortevildtgruppen og lokale jagtforeninger. 
 
Fra Jægerrådet kontakter OP formanden for Hjortevildtgruppen (Allan Ulriksen) med 
henblik på at arrangere en fælles trykjagt på Nordfyn. Jagten bør omfatte de større 
konsortier / godser hvis muligt. 
 
Der kan evt. koordineres jagtdage med fonden hvis muligt. 
 
3. Nyt fra kredsen 
Referat rundsendt på mail. 
 
CH roste den nye referent i kredsen. Nu er både positivt og negativt nævnt. 
 
Strukturdebatten i kredsen skal afvente den overordnede struktur i DJ. Generelt skal der 
være enighed i forbundet inden den nye struktur i kredsregi besluttes. 
 
God evaluering omkring Brahetrolleborg Game Fair. 
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Der er kommet ny riffelkoordinator i kredsen. Lars Olsen fra Otterup vandt ved kampvalg. 
 
Der indkaldes til formandsmøde 29/10 på vandrehjemmet i Svendborg. Det er 
efterfølgeren til sidste møde i Ejby. Det er besluttet at holde formandsmøder hvert halve 
år. 
 
4. Dato for årsmøde i Jægerrådet 2020 
Følgende dato er besluttet: 
 
 Torsdag den 16. januar 2020 
 
På Strandager. 
 
5. Strukturdebat før møde 26/9 2019  
Der afholdes møde på Dalum Landbrugsskole (Cold College) omkring strukturen i DJ. Der 
er ingen tilmelding. 
 
 Møde den 26/9 kl. 19.00 
 
Fra Nordfyns Jægerråd ønsker vi ikke den nuværende struktur ændret. 
 
6.  Fjordens dag - evaluering. 
HKN var desværre syg, så OP passede rådets stand alene. Strandager havde udstoppede 
dyr og masser af interesse. Strandager stod lidt trangt, men det var kommunen, som 
havde anvist pladsen. 
 
Næste år vil vi arbejde hen mod at stå mere samlet fra jægerside.  
 
Der var ønsker fra publikum om ordning af vildt. 
 
Vi skal have DJ til at hjælpe med noget mere PR materiale.  
 
Generelt skal vi i gang lidt tidligere for at få besluttet et tema på dagen og have tid til at 
fremstille materialet. 
 
7. Bordet rundt. 
Bogense Land og Strandjagt: Der opstartes vinterskydning i Nr. Esterbølle den 8/10 

og herefter den første tirsdag i måneden. Man er 
typisk på mindre hold. 

Veflinge Vigerslev:  
Bederslev Jagtforening:  
Slettens Jagtforening:  
Otterup Jagtforening: Børge Olsen kommer mandag den 30/9 kl. 19.00 og 

holder foredrag om hvad jagten i Afrika 
  Den 26/11 kommer Bjarne Frost og fortæller om jagt 

med lokkefugle. 
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Strandager Jagtforening: Familiedag den 29/9. 
 Trofæaften den 22/10 
 Hyg og spis. Aften med vildtretter en gang om 

måneden. 
 Den 21/11 er der bankospil i klubhuset. 
 Opstart af jagttegnskursus den 7. januar. 
Nordfyns Strandjagtsforening: De 3 opstarter jagttegnskursus den 7. november. 
 Den 8/11 er der vildtaften med en kuvertpris på 250 

kr. 
Nordfyns Jagtforening: Torsdag den 3. oktober bliver der afholdt 

portvinssmagning i klubhuset i Hemmerslev. 
 Den 31/10 er der trofæopmåling. 
 Den 21/11 kommer Sander Hestbæk og fortæller om 

anvendelse af rævekald mv.  
 
Rene Bak foreslog, at vi oprettede en Facebook gruppe til Nordfyns Jægerråd, hvor de 
forskellige foreninger blev indbudt. Det blev vedtaget, og CH vil gerne oprette gruppen. 
 
7. Eventuelt 
CH mente, at vi måske skal holde lidt hånd i hanke med indberetningen til vildtstatistikken 
fra hjortelauget på Nordfyn. 
 
CH foreslog, at hjortelauget også begyndte at komme med lidt anbefalinger omkring 
beskydningen af råvildt. HKN var meget enig. Vi skal have en mentalitetsændring generelt 
omkring beskydningen af hjortevildt. 
 
OP har undersøgt det lovmæssige i aflivning af trafikskadet vildt. Det er kun schweiss 
hundeførere og autoriseret personale som må aflive vildtet. Der er også nødret men det 
skal omgås med meget stor forsigtighed. 
 
8. Næste møde 
Næste møde er aftalt til:  
 
 Torsdag den 12. december 2019 kl. 18.00 
 
Husk vi spiser sammen. 
 
Holdes på Klintebjerg Efterskole 
 
 
 
Kim Falck Grony 
Referent 
Mobil: 31 33 19 14 


