
 

Den 14. september 2011 
 
 

Tag på hjortebrølsture i Midtjylland 
 
 
Fra midten af september og til midten af oktober er de midtjyske krondyr i brunst. De gamle 
hjorte forsøger hver især med deres lugt, brøl og fysik at holde et harem på så mange hun-
dyr som muligt, som de kan parre sig med, så deres gener bliver videreført.   
 
At høre hjortene brøle en tidlig morgen eller en sen aftentime i de vidtstrakte plantager er en 
stor oplevelse, og antallet af danskere, der tager i skoven for at opleve krondyrbrunsten er 
steget markant de sidste år.  
 
Desværre sker der ofte det, at skovgæsterne i deres iver efter at komme tæt på dyrene for-
styrrer dem unødigt. Man bør derfor undlade at opsøge dyrene inde i den lukkede skov. I 
stedet bør man blive på skovvejene og herfra nøjes med at lytte til hjortenes brøl. Om muligt 
bør man gå i græsrabatten, så dyrene ikke forstyrres af støjen. Med fordel kan man lægge 
turen forbi større lysninger, marker eller hedearealer, som dyrene ynder at gå ud på morgen 
og aften.  
 
Naturstyrelsen Midtjylland inviterer i løbet af efteråret på 8 hjortebrølsture, hvor interesserede 
kan komme med lokalkendte skovfolk på tur ud at lytte og spejde efter krondyrene uden at 
forstyrre dem. 
 
Den første tur er lørdag den 17. september i Nørlund Plantage. Denne tur starter fra skovlø-
berstedet Bjerregård, Bjerregårdsvej 7 midt i plantagen. Leder af turen er skovløber Jens 
Bøving. 
 
Herefter følger 
tirsdag den 20. september: Feldborg Sønderskov (Søndre Feldborg Plantage) 
lørdag den 24. september: Feldborg Nørreskov (Nordre Feldborg Plantage) 
lørdag den 24. september: Gludsted Plantage 
søndag den 25. september: Feldborg Sønderskov (Søndre Fledborg Plantage) 
tirsdag den 27. september: Gludsted Plantage 
onsdag den 28. september: Feldborg Nørreskov (Nordre Feldborg Plantage) 
fredag den 30. september: Kompedal Plantage 
 
Nærmere oplysninger om turene findes på Naturstyrelsens hjemmeside: 
www.naturstyrelsen.dk/Lokalt/Midtjylland/ture2011foraersommer  
eller på www.udinaturen.dk   
 
 
Yderligere oplysninger:  Naturvejleder Torben Bøgeskov, tlf. 20 13 78 90      

http://www.naturstyrelsen.dk/Lokalt/Midtjylland/ture2011foraersommer
http://www.udinaturen.dk/

