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Ansøgning om udsætning af dåvildt
Vedlagt fremsendes ansøgning om udsætning af dåvildt. Ansøgningen er
udarbejdet af en gruppe af jægere, lodsejere og andre personer med interesse for hjortevildt.
Ansøgningen er stilet til Skov- og Naturstyrelsen, lokalenhed Thy, der har
videresendt ansøgningen til den regionale Hjortevildtgruppe Nordjylland for
bemærkninger.
Hjortevildtgruppen havde ansøgningen på dagsordenen den 27. februar
2008. Der var til dette møde afbud fra Dansk Landbrugs- og Dansk Skovforenings repræsentanter. Forinden mødet meddelte Dansk Landbrugs
repræsentant telefonisk til undertegnede, at han ingen betænkeligheder
havde til det lokale initiativ, og ville tilslutte sig at udsætningen kunne finde
sted.
Dansk Skovforening er i hjortevildtgruppen også repræsenteret ved en person udpeget af både Dansk Skovbrug og Dansk Landbrug. Denne repræsentant kunne anbefale at udsætningen fandt sted, med det forbehold at
vedkommende efter mødet ville rette en henvendelse til Dansk Skovforening for at få et tilsagn herfra. Dette tilsagn er senere meddelt til undertegnede telefonisk.
Det er herefter en enig Hjortevildtgruppe, der anbefaler Skov- og Naturstyrelsen at give en tilladelse til de i ansøgningen ønskede udsætninger. Klitten er måske ikke den bedste habitat til dåvildt, men det skønnes at dåvildtet vil klare sig godt med den ”hjælpende hånd” udsætningerne vil give,
samtidig med at dåvildtet er fredet foreløbig i en 3-års periode frem til 2010.
Dåvildtet har vist ved de udslip der har været fra hjortefarmene, at de gennem årene har kunnet tilpasse sig i Thy og Hanherred. Bestandene har været beskudt for hårdt, specielt på hjortesiden, men med jagtfredningen og de
foreslåede udsætninger forventes det at bestandene over nogle år vil stige.
Områderne i Thy og Hanherred rummer meget store statsejede hede- og
plantageområder. Det skønnes, at en ”saltvandsindsprøjtning” til dåvildtet,
som er en af de ”store” græsædere, vil have en positiv indflydelse på he-
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deplejen. Samtidig er dåvildtet en vildtart, der færdes relativt ”åbent” i terrænet under deres fødesøgning, og vil således bidrage til naturoplevelser til
glæde for publikum i området.
Afslutningsvis skal nævnes, at underskriveren at ansøgningen Poul S. Pedersen, telefonisk har meddelt, at hvis det er et krav at dåvildtet i en periode
forud for udsætningen, skal opholde sig i et hegn på udsætningsstedet, kan
dette opfyldes.

På Hjortevildtgruppen Nordjyllands vegne:
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