
Orientering fra Nordfyns Hjortelaug.

Hermed en hilsen fra styregruppen, som gerne lige vil orientere medlemmerne om resultatet
af vores arbejde indtil nu.

For at sikre udviklingen af en fritstående bestand af dåvildt i Nordfyns Kommune blev
Nordfyns Hjortelaug dannet den 4.1.2007.
Og som der står i vores stiftelsesdokument: Herved forstås etablering og vedligeholdelse af så
stor en bestand af fritstående dåvildt, som området kan bære….. Dette sker gennem en
frivillig forvaltningsplan.
Det ser også ud til, at der snart ses dåvildt rundt i hele kommunen, så vi alle kan få den glæde
at se de prægtige dyr.
Det skal også nævnes, at der er startet Hjortelaug op i nabokommunerne Assens og
Middelfart, hvor der også er lavet en frivillig forvaltningsplan for hvert område.
Indtil for et par år siden var der jo ingen, som talte om dåvildt på Nordfyn, men nu er der
vitterlig kommet en bestand til. Om end ikke så stor en bestand, ca. 100 dyr. At de
overhovedet er her, skyldes to forhold : At vi blev enige om at frede de årligt invaderende
hjorte fra Æbelø, og at først Gyldensteen derefter andre begyndte at indkøbe og udsætte
dåer. Der er sat dåer ud på Gyldensteen , Egebjerggård og Dalskoven, Elvedgård, Margård
og Ørritslev Skov, i alt ca. 30 stk.
Hjortelauget har tilladelse til udsætning af i alt 50 dyr indtil år 2011.
For at udsætningen har kunnet lykkes, skal der lyde en stor tak til de lodsejere, som selv har
betalt for de dåer, der er sat ud i deres område og også tak til de jagtforeninger og
privatpersoner, som har været med til at donere penge til lauget. De indkøbte dyr er af dansk
afstamning fra hjortefarme, Jægersborg og Marselisborg.
I tilladelsen ligger der også, at der må udsættes dyr på Langesø, Skåstrup Frihed og
Nyhaveskoven.
Iagttagelse af dyr kan løbende indberettes på hjemmesiden, og der er tre særlige tælledage:
16. maj, 15. juli og 1 oktober.
Hvis du kender nogen, som kunne tænke sig at blive medlem af lauget, kan du opfordre dem
til at melde sig ind på vores hjemmeside www.Nordfynshjortelaug.dk eller ved at kontakte en
af styregruppens medlemmer. Og det er gratis!
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