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Ansøgning om tilladelse til udsætning af dåvildt i Nordfyns Kommune.

Nordfyns Hjortelaug er stiftet 04.01.2007 af en kreds af nordfynske jagtforeninger samt andre
interesserede.
Hjortelauget er dannet for at skabe en bæredygtig fritstående bestand af dåvildt i Nordfyns
Kommune.
Hjortelauget arbejder ved at gennemføre en frivillig forvaltningsplan. Forvaltningsplanen omfatter
informationsindsamling, informationsformidling samt en frivillig regulering af jagten.
Det er intentionen, at hjortelaugets arbejde på sigt vil give alle naturbrugere mulighed for at opleve
dåvildt i den nordfynske natur, samt danne basis for jagt på dåvildt .
Nordfyns Hjortelaug har allerede fået tilslutning fra mange jægere og lodsejere, stort set samtlige
nordfynske jagtforeninger, grønne organisationer (Danmarks Naturfredningsforening) og andre
interesserede fra hele Nordfyns Kommune. Blandt lodsejerne er alle de "større" skovdistrikter med:
de har enten været med til at stifte hjortelauget, eller er efterfølgende er blevet opfordret til at
deltage, og har alle tilsluttet sig. De omfatter: Gyldensteen, Egebjerggård,
Hofmansgave, Skåstrup Frihed og Nyhave, Rugård, Margård, Langesø og Elvedgård.
Herudover er ejendomme med småskove også repræsenteret blandt medlemsskaren.
Baggrunden for initiativet er den lille og spredte bestand, der allerede fandtes i Nordfyns
Kommune, stammende fra indvandringen fra Æbelø, suppleret med en mindre udsætning af dåer på
Gyldensteen.
Etableringen af Nordfyns Hjortelaug er en succes. Før hjortelauget blev dannet, blev stort set alt
dåvildt indvandret fra Æbelø skudt.
Det er anderledes nu. Hjortelaugets forvaltningsplan omfatter for tiden en total fredning, og
hjortelauget har faktisk kun kendskab til 1 hjort pr. jagtsæson, der er blevet skudt.
Som det fremgår, hviler hjortelaugets arbejde på en demokratisk proces med betydelig lokal
forankring.
Der findes nu en egentlig dåvildtbestand på 20-30 dyr i området ved Gyldensteen.
Desuden rapporteres om enlige dyr fra Otterup i øst til Skåstrup i vest, og Langesø i syd.

Nordfyns Hjortelaug vil gerne fremme udviklingen af en bæredygtig dåvildtbestand i disse dele af
kommunen. Her findes en række fine biotoper, og der er en eksisterende dåvildtbestand, men den er
endog meget spredt, og derfor ude af stand til at reproducere sig. Der rapporteres således
udelukkende om enlige hjorte og om dåer uden kalve. Kønssammensætningen er i øjeblikket ikke
optimal. Hjortelaugets informationsindsamling indikerer, at bestanden p.t. består af 75 % handyr.
Nordfyns Hjortelaug ansøger derfor om tilladelse til udsætning af dåvildt på egnede biotoper i
Nordfyns Kommune.
De biotoper, hvor der ønskes udsat dåvildt, er større skovparter i Nordfyns Kommune, og som
hjortelauget vurderer egnede.
De udsatte dyr vil ikke blive genstand for jagt, idet der, som ovenfor nævnt, er stort set 100 %
opbakning til hjortelaugets arbejde. Det forventes derfor, at en del af de udsatte dyr vil udvandre til
andre egnede biotoper i de lokalområder, hvor udsætningerne finder sted. Det er en del af formålet
med udsætningerne. Derved vil relativt flere dyr udsat på en biotop over 2-3 år kunne føde et større
område, således at bestanden kan blive udbredt samt bæredygtig og i stand til at reproducere sig.
Da indvandringen fra Æbelø stort set udelukkende består af handyr, vil udsætningerne stort set
udelukkende bestå af hundyr.
En udsætning som skitseret her vil således fremme en mere ligelig kønsmæssig fordeling.
Tilladelse til udsætning som ovenfor ansøgt vurderes at kunne give vores sag et betydeligt løft.
Nordfyns Hjortelaug vurderer, at etablering af en fritstående dåvildtbestand vil være til gavn for
mange interessegrupper. På sigt vil bestanden give mulighed for en jagtlig udnyttelse, og vil derfor
være til glæde for områdets jægere. Værdien af jagtretten vil naturligvis øges betydeligt, når
jagtmulighederne kommer til at omfatte dåvildt, og dette vil være til gavn for alle jagtudlejere, det
vil sige landbrugere og skovbrugere. Desuden vil den brede skare af alle naturbrugere få glæde af
bestanden. Muligheden for at møde dåvildt kan således også have en effekten for turisme, både
jagtturisme og almindelig turisme. Etableringen af en dåvildtbestand vil medvirke til udvikling af
flersidigt land- og skovbrug.
Alt i alt vurderes det, at etablering af en fritstående dåvildtbestand kan have både rekreativ og
samfundsøkonomisk positiv effekt for Nordfyns Kommune.
Hver enkelt udsætningslokalitet beskrives herefter:
1) Udsætning på Egebjerggård Gods, Alleen 12, Agernæs, 5450 Otterup: Ejendommens areal
udgør i alt 1020 ha, hvoraf ca. 500 ha er skov. Ejendommen er delt i 3 parceller, idet 180 ha skov
udgør 2 selvstændige skovarealer beliggende syd og øst for hovedejendommen. Udsætningen
ønskes foretaget i skoven på hovedejendommen. Hovedejendommen udgør 840 ha, der ligger
samlet som et stykke. Ejendommen afgrænses af Kattegat mod nord og fjorden Nærå Strand mod
vest. Skoven ligger i den nordlige del af ejendommen ud mod Kattegat, og er på de øvrige sider
omgivet af godsets egne arealer: store strandenge mod vest, store marker mod syd og øst.
Der er tale om blandet og varieret skov med en betydelig andel løv, men herudover også yngre
nåletræstykninger og en del skovfyr. Randeffekten er stor, idet skoven er delt i 2 og har snoet
skovbryn. Der findes en meget stor mose og flere ferskvandssøer. Skoven har i en lang årrække
været drevet flersidet med betydelig vægt på rekreative værdier og uden en meget intensiv
skovdrift. Godset har udlagt græs til føde langs skovbrynene.

Der holder i øjeblikket 3 fritstående dåhjorte til på Egebjerggård, men der er p.t. ingen dåer.
Der ønskes tilladelse til udsætning af 5 dåer om året i 3 år. Tiltaget forventes at kunne bidrage til
etablering af en fast bestand på ejendommen. Da der er rige muligheder for fødesøgning på store
arealer udenfor skoven, vurderes det, at området kan bære en bestand på omkring 50 dyr.
Reproduktionen herfra forventes at kunne danne grundlag for en afskydning af omkring 5-10 dyr
årligt, samtidig med at der vil være mulighed for udvandring til andre biotoper i området; bl.a.
godsets andre skove.
På grund af godsets arrondering og skovens placering vurderes, at risikoen for skade på andre
lodsejeres landbrugsafgrøder er er absolut minimal. Til gengæld er der chance for en gavnlig
afgræsning i før omtalte mose samt af strandengene ud mod Nærå Strand.
Fritstående dåvildt på Egebjerggård Gods vil desuden kunne være til glæde for turister og
naturgæster på Skov- og Naturstyrelsens arealer ved Flyvesandet.
2) Udsætning på Elvedgård Gods, Elvedgårdsvej 6, 5474 Veflinge: Ejendommens areal
udgør i alt 171 ha, hvoraf ca. 60 ha er skov. Ejendommen ligger som et samlet stykke. Skoven er
delt i 2, og er placeret midt på ejendommen. Langs ejendommens nordlige skel grænser det mindste
og nordligste skovstykke til naboarealer, der fortrinsvis består af mosearealer og udyrkede arealer af
rekreativ karakter. På alle øvrige sider er skovene omgivet af godsets egne marker.
Der er tale om blandet og varieret skov med en betydelig andel løv, men herudover også yngre
nåletræstykninger. Randeffekten er stor, idet skoven er delt i 2 og har snoet skovbryn. Der findes
adskillige mindre moser og flere ferskvandssøer. Skoven har i en lang årrække været drevet
flersidet med betydelig vægt på rekreative værdier. Godset har udlagt græs til føde langs
skovbrynene og i enge i skoven. Godsets landbrugsareal mellem skovparterne er usædvanligt
uforstyrret.
Lokalområdet er et dødislandskab, og er et kuperet mosaiklandskab præget af et betydeligt antal
små skovarealer og mosearealer tilhørende de omkringliggende landbrugsejendomme, samt
umiddelbart nord for ejendommen et relativt stort moseområde med vandhuller, rørskove, tætte krat
af pil og birk samt ekstensive græsarealer.
Der har flere gange været strejfvildt, antageligt af indvandret dåvildt fra Æbelø, ligesom der i en
længere periode har været en då i lokalområdet, dog uden at kunne sætte kalv.
Der ønskes tilladelse til udsætning af 6 voksne dyr om året i 3 år. Udsætningen ønskes foretaget i
skoven placeret centralt på ejendommen. Tiltaget forventes at kunne danne grundlag for etablering
af en fast bestand på ejendommen. På grund af biotopens karakter, hvor der er rige muligheder for
fødesøgning på relativt store arealer tilhørende godset udenfor skovene, vurderes det, at biotopen
kan bære en bestand på mindst 15 dyr. Reproduktionen herfra vurderes at kunne danne grundlag for
en afskydning af et par dyr årligt.
På grund af godsets arrondering og skovens placering vurderes, at risikoen for skade på andre
lodsejeres landbrugsafgrøder er begrænset. Til gengæld vil der opnås en gavnlig afgræsning af
græsarealerne, dels på godsets engarealer ved skoven, dels i før omtalte mose nord for ejendommen.
På grund af omgivelsernes karakter med mange velegnede små biotoper forventes betydelig
udvandring af såvel udsatte dyr som reproduktionsoverskud. Dette vil netop bidrage til den ønskede
spredning og etablering af en fritstående bestand udbredt i hele den omgivende sydlige del af
Nordfyns Kommune.

3) Udsætning på Langesø Gods, Langesøvej 146 C, 5462 Morud: Ejendommens areal
udgør i alt 873 ha, der udelukkende består af skov og tilknyttede naturarealer. Ejendommen er delt i
2 større skovparter. Omgivelserne er præget af nærheden til Odense, og den smukke natur der er i
og omkring Langesø: Morud er Odenses mondæne forstad. Langesøs skove grænser hele vejen
rundt til naboarealer. Ejendommene uden om godset er fortrinsvis småejendomme, der er opkøbt af
velhavende odenseanere og tjener et rekreativt formål som naturskønne boligejendomme med
græsarealer med hobby-dyrehold og småskove og naturarealer, der bl.a. anvendes til jagtformål.
Godsets område er et kuperet dødislandskab med et relativt stort naturindhold i form af mindre
skovmoser, vandløb, sø m.v.
Der er tale om blandet og varieret skov med en betydelig andel løv, men herudover også
nåletræstykninger i alle aldersklasser, relativt stor andel med vellykkede kulturer etableret
umiddelbart efter stormfaldet i 1999 og en meget betydelig andel pyntegrønt og juletræskulturer.
Skoven har i en lang årrække været drevet flersidet, dels med en intensiv skovdrift med fokus på
pyntegrønt og juletræskulturer, dels med betydelig vægt på rekreative værdier. Skoven har ubetinget
stor betydning som rekreativt område for Odense.
Der har flere gange været strejfvildt, antageligt af indvandret dåvildt fra Æbelø, ligesom der i en
længere periode har været en enkelt då, der dog ikke har kunnet sætte kalv.
Der ønskes tilladelse til udsætning af 6 voksne dyr om året i 3 år. Tiltaget forventes at kunne
bidrage til etablering af en fast bestand på ejendommen. Da der drives en intensiv skovdrift med
fokus på pyntegrønt og juletræskulturer på godset, vurderes at bestanden kan være på 50 - 70 dyr.
Reproduktionen herfra vil kunne danne grundlag for en afskydning af omkring 10 dyr årligt,
samtidig med at der vil være mulighed for en mindre udvandring til ovennævnte velegnede
biotoper, der omgiver Langesøs skove. Denne udvandring vil være til glæde for de omliggende
rekreative ejendomme.
På grund af godsets driftsform, og den regulering af bestanden, som den intensive skovdrift vil
nødvendiggøre, vurderes, at bestanden i området som nævnt altid vil være relativt lille. Når dette
sammenholdes med naboejendommenes karakter, vurderes, at risikoen for betydelig skade på andre
lodsejeres landbrugsafgrøder vil være minimal. Det vurderes samtidig, at den relativt beskedne
bestand vil medføre, at der ikke vil blive nogen konflikt mellem godsets ønsker om en bestemt
bestandstørrelse og den afskydning, der vil ske langs godsets skel.
Den øgede rekreative værdi på grund af dåvildtets forekomst i skoven vil være til glæde for
Langesøs mange skovtursgæster.
Ejerne af ovennævnte ejendomme er naturligvis inddraget i Nordfyns Hjortelaugs ønsker om
udsætningerne og er ligesom hjortelauget interesserede i at udsætningerne kan gennemføres.
Nordfyns Hjortelaug har for at fremme ansøgningens behandling hørt de parter, Hjortelauget
vurderer kan have interesse i sagen. Parternes udtalelser er vedlagt.
Venlig hilsen

Hans Christian Nielsen
formand

