Skov og Naturstyrelsen
Førstballevej 2
7183 Randbøl
Att. Peter Bjerremand

Blåkærskov, den 10. februar 2012

Ansøgning om forlængelse af 3‐årig fredning af dåvildt i Trekantområdet
På vegne af det Trekantområdets hjortelaug (www.trekantomraadetshjortelaug.dk) ansøges hermed om en
forlængelse af den nuværende 3‐årige fredning af dåvildt i det geografiske område, der ligger øst for
hovedvejen mellem Vejle og Kolding og afgrænses af Kolding fjord, Vejle fjord og Lillebælt i perioden
01.04.2013 – 31.03.2016 således at dåhjorte og dåer er fredede… medens der indføres en jagttid på
dåkalve fordelt i to perioder fx 1.10‐07.10 og 24.01‐31.01.

Baggrund for denne ansøgning
Vi har siden 1. januar 2011 haft en særfredning af dåvildt i området. Der er udsat dåvildt i området, der nu
har formeret sig til ca. 20 dyr. Bestanden står primært i omegnen af Smidstrup og i Viuf Skov…ligesom der
på baggrund af et udslip fra en farm for efterhånden en del år siden står ca. 15‐20 dyr i skovene nord for
Kolding fjord (Lilballe). Vi finder, at bestanden er så skrøbelig, at der er behov for opretholdelse af
særfredningen.

Biotopen og erfaringer
Vores område er småskove i varierende størrelse… og med biotoper som tilfredsstiller dåvildtet. Skovene i
vort område består af mange små‐parceller på 1‐5 ha., derfor vil det både være praktisk og nødvendig med
en lovmæssig fredning i denne fase hvor bestandene etablerer sig.
Vi har en smule problemer med borgere, der fodrer dåvildtet i enkelte haveparceller, der ligger tæt ved
åbne marker. Det er til stor fornøjelse for de mange, men til gene for nogle enkelte. Vi har håndteret
problemerne ved regulering efter tilladelse… Vi har udarbejdet en forvaltningsningsplan for dåvildtet, som
kan ses på vores hjemmeside www.trekantomraadetshjortelaug.dk .
Ellers er det vores oplevelse, at dåvildtet står i nogle mindre rudler i størrelsesorden 4‐5 stykker op til 7
stykker. Og de fordeler sig pænt over et større areal.

Yderligere oplysninger
Vi håber derfor på Skov‐ og Naturstyrelsens opbakning og velvillige syn på denne sag, der vil være en positiv

ting for ikke bare egnens jægere og naturinteresserede, men borgere i al almindelighed ved at kunne få
endnu en oplevelse i naturen.
Vi har i forbindelse med den forrige ansøgning bilagt dokumentation for at alle områdets jagtforeninger
støtter op om Trekantområdets Hjortelaug og forvaltningen heraf. Det er vort indtryk, at der stadig er 100%
opbakning.
Undertegnede står naturligvis til rådighed med yderligere oplysninger.
På vegne af Trekantområdets Hjortelaug
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