
- er et tilbud til tre generationer, 
som har lyst til at opleve natak-
tive dyr. Med lommelygte kan du 
følge små refl ekser rundt på en 
rute i skoven. 

Hvor ruten ender, er der gode 
muligheder for at se nataktive dyr 
som ræv, grævling, rådyr eller 
måske en ugle.

I Jenle Plantage starter en rute 
ved naturbasen, hvor du via re-
fl ekser guides ud til den åbne 
slette.
Start ved naturbasen, Husk det 
skal være helt mørkt, ellers er det 
næsten umuligt at se øjnene. Find 
det første øje ved at lyse rundt på 
træerne, ved markvejen med en 
kraftig lommelygte. 

Når øjet er fundet, går du hen til 
dette og begynder påny at søge 
efter det næste øje. Ruten ender 
når der er to lysende øjne på et 
træ oven på hinanden. 
 

Det kan anbefales at tage et sidde-
underlag eller måske en hængekø-
je med. Så kan du sidde eller ligge 
lunt, mens du venter på at dyrene 
kommer frem i mørket.

Grævlingeområder
To af ruterne, i Jenle og Søttrup 
plantage, guider hen i nærheden 
af to større grævlingekomplekser.
Grævlingen er Danmarks største 
rovdyr, hvis vi ser bort fra even-
tuelle ulve. Den har en ca. 80 cm 
lang krop og 15 cm hale. Om ef-
teråret, når den er fedest, kan den 
veje op til 18 kg. 

Grævlinger er et natdyr, der ikke 
ser særlig godt. Til gengæld har de 
en lugtesans, der er 600-700 gan-
ge så god som menneskers. 

For ikke at forstyrre grævlingene 
er det vigtigt, at du ikke går tæt-
tere på graven end hvor refl eksru-
ten ender. Du skal sætte dig 10-20 
meter fra graven, gerne oppe i et 
træ og altid i modvind, så dyrene 
ikke kan lugte dig. Du kan komme 
til at sidde et par timer, før der sker 
noget. Men hvis du er tålmodig og 
heldig, kan du få en utrolig spæn-
dende oplevelse når grævlingen 
går på jagt efter regnorme.

Bæver 
De seneste 3 år, har vi jævnligt 
fået meldinger ind, hvor besø-
genden, fi skere m.fl . har obser-
veret gnavemærker efter bæver 
i fl ere af Vesthimmerlands åer.

Bæveren uddøde i Danmark for 
mere end 1.000 år siden, men 
i 1999 blev arten genindført. I 
første omgang blev 18 dyr ind-
fanget ved Elben i Tyskland og 
udsat i Flynder Å-systemet ved 
Klosterheden. 

Det er efterkommere af disse, 
som har svømmet over 100 km 
til fl ere af de Vesthimmerlandske 
åer. 
Hvis du gerne vil se bæveren, så 
er chancen størst i området ved 
Højrismølle, tidlig morgen eller i 
skumringen. På den afmærkede 
vandrerute kan du fl ere steder 
se træer med gnavemærker. 
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