SÅDAN PASSER VI DYRENE
Fodring
Dyrene bliver passet og
fodret hver dag af ansatte i
Vejle Kommune.
De får fuldkornsbyg og mineraler, suppleret med hø af
enggræs. Fodringen foregår
fra foderhuset, hvor høhække hænger på siderne.
Drøvtyggere skal have
adgang til hø hele året.

Fodring forbudt

Som besøgende må du ikke
fodre dyrene, og du må heller ikke medbringe mad til
Dyrehaven.
Disse regler er lavet dels for
at beskytte dig, og dels af
hensyn til dyrenes helbred.
Dyrene bliver syge af mange af de ting, som du, af
et godt hjerte, giver dem.
Samtdig gør håndfodring
dyrene tamme, og det kan
føre til aggresiv adfærd,
fordi dyrene behandler dig
som en artsfælle og bliver
meget nærtgående.

Hjortevildt er drøvtyggere
En drøvtygger har fire
maver og et helt specielt
fordøjelsessystem. Når en
drøvtygger tygger og synker føden, kommer den
ned i vommen, hvor især
bakterier hjælper med, at
nedbryde planterne. Herefter gylper den føden op
i munden igen, og tygger
videre. Så synker de den
igen, og efterhånden som
planterne bliver mere

og mere findelte og nedbrudte i vommen, kommer
de videre i de næste maver,
hvor fordøjelsen fortsætter. Drøvtyggere skal have
foder med struktur fx
græs, ellers kan deres vom/
mave ikke fungere. De kan
komme til at lide af forstoppelse og i værste fald
dø af det, hvis de får for
meget menneskeføde som
kiks, brød og kage.
.

Regulering af bestanden
To gange om året reguleres
bestanden af dyr, så antallet
af hjortedyr bliver ved med
at passe til dyrehavens størrelse og fødeudbud. Det er
især de svage og gamle dyr,
der må lade livet, fx mindre
dyr med dårlige klove og
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uregelmæssig hårvækst.
Også dyr med en uhensigtsmæssig adfærd, som fx
hjorte der tigger om mad
bliver skudt.
Ca. 20 dyr skydes hvert år.
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