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På spor af hjortene
Hjorte er forholdsvis lette at få øje på i naturen. I skovområder tæt 
ved eller i byen samt i dyrehaver kan man iagttage en eller flere 
af vores fire hjemlige hjortearter. Hvis man alligevel ikke får set en 
hjort på turen, kan man være heldig at finde spor efter deres klove 
i blød jord eller i sne. Der er desuden mange andre sportegn efter 
hjorte.

Aktivitet
Det er spændende at lege detektiv og finde frem til, hvilken 
slags hjort der har lagt vejen forbi. Måske kan man i fællesskab 
tyde sporene og endog se, hvad hjorten har foretaget sig på det 
tidspunkt, sporet er afsat. Har den gået fredeligt og græsset, været 
på flugt i fuld firspring eller skrabet sne eller blade væk fra føden 
nedenunder?

Det er fint at have ”noget med hjem” fra turen. Derfor er det en god 
idé at medbringe remedier til at lave gips-afstøbninger med.

Dette skal du bruge
En pose med gips.
En dunk med vand.
En lille skål til at blande gipsen i.
En rørepind – fx en ispind.
Kartonstrimler, 20-25 cm lange.
Clips til at fæstne enderne på kartonstrimlerne med, så de danner 
en ring.

Sådan gør du
Kartonringen presses let net i jorden omkring sporet, der skal 
afstøbes. 
Den færdigblandede gips hældes ned i.
Når gipsen er tør, tages pladen op og bringes med hjem.

Husk, at afstøbningen nu er negativet af sporet i naturen.
Som efterbehandling kan sporets udseende diskuteres. Hvorfor ser 
hjortenes spor sådan ud? 

Formål

At inspirere eleverne til at benytte 
deres iagttagelses- og samarbejd-
sevner.

At kvalificere elevernes observa-
tioner af dyr og dyrespor i naturen.

Tips til undervisningen

Tal med eleverne om, hvilke hjorte 
der lever i området, før I tager af 
sted.

Undersøg, hvordan de enkelte arter 
genkendes.

Kontakt evt. en naturvejleder eller 
skovfoged, som er lokalkendt i 
området.

Hvis man skal have chance for at 
se sporene, skal eleverne være 
opmærksomme på, hvor de sætter 
fødderne for ikke at trampe oven i 
dyresporene.
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Hovdyrene er rene balletdansere, de går helt oppe på tæerne. Dette 
gør benene længere og forøger dyrets løbehastighed. De to tæer/
fingre er hver især omgivet af en hov (negl), der tilsammen virker 
som en enhed og kaldes en klov. Klov betyder kløvet hov.

Noter i skemaet, hvilken type spor du har observeret, og fra hvilken 
hjorteart du ved eller mener, det stammer.

Lav din egen samling af spor efter hjorte – det kan være indsamlet 
materiale, billeder eller tegninger - og udstil den i klassen.

Indsamlede observationer i felten

       

Andre sportegn efter hjorte

Fejespor
Hvert år fejer hjorten sit gevir. Når det nye gevir er vokset ud, gnub-
ber hjorten det lodne hudlag, basten, af ved at gnide geviret mod 
træer og buske. Bastvævet, som har dækket det udvoksende gevir, 
er på det tidspunkt dødt og hænger i flager på stængerne. Hjorten 
æder efterfølgende basten og får derved sine næringsstoffer 
tilbage. Fejningen efterlader tydelige skader på træerne – ødelagt, 
flosset bark og knækkede grene. Geviret fremstår nu færdigudviklet 
og blankt, som vi kender det – klar til at bruges i kampen om hun-
nerne.

Rådyret fejer basten om foråret. De andre hjorte – dådyret, kron-
hjorten og sikahjorten - fejer i sensommeren og om efteråret.

 Dato for observationer Fundsted Beskrivelse af   Artsbestemmelse

   det observerede Kronhjort Dådyr Sika Rådyr  

Set en hjort       

Fejespor       

Ædespor       

Skrab i jord eller sne        

Veksel       

Lorte       

Fældet stang
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Ædespor
Der er tydelige spor efter hjorte, når de har fourageret på plante-
vækster. På løvtræernes stammer kan barken være delvist afskrællet 
af eksempelvis dådyr eller sika. Nåletræernes skud kan være ædt af 
alle typer af hjortearter, der gerne snupper de næringsrige dele.

Skrab i blade eller sne
Hvis føden ligger under sne eller nedfaldne blade dækker, skrabes 
dækket bort. I sådanne tilfælde vil det ofte være muligt at finde 
spor efter hjortenes klove i sneen eller i den bløde jord. Dette ses 
hyppigst i vinterhalvåret eller først på foråret, hvor rodstængler og 
de første spirer af bl.a. anemone er vigtig føde for hjortene.
 
Lorte
Hjortene efterlader hobe af mindre lorte. De er tenformede, dvs. 
aflange, delvist runde og tilspidset i enderne. De er helt sorte og kan 
ligne lakrids. Rådyrenes lorte er mindst, og kronhjortenes er størst, 
men det kan være vanskeligt at bestemme præcist, hvilken hjort der 
er tale om. Måske er man heldig at finde forskellige størrelse af lorte.

Hjorteveksler
Lige som mange andre dyr benytter hjorte gerne de samme ruter, 
når de færdes mellem hvileplads, ædeplads og stedet, hvor de 
drikker. Derfor trampes en smal sti, som kaldes en veksel. Det er 
sjovt at følge hjortenes veksler – måske er man heldig at blive ført 
til en hjort … Det er vigtigt at bevæge sig ganske forsigtigt for ikke 
at skræmme dyrene!

Spørgsmål, der kan stilles

  Hvilke forskellige spor kan hjorte efterlade?

  Hvilken af hjortene laver de største fodaftryk?

  Hvilken slags føde æder hjorte?

  Hvilken type mave har hjortene?

  Hvorfor skraber hjorte sne eller blade væk fra jordens overflade?

  Hvorfor skal man bevæge sig forsigtigt, når man gerne vil finde  
 spor efter dyr?

  Hvad er en hjorteveksel? Hvordan bliver den lavet?

  Hvad er basten?

  Hvor tit kaster hjortene (hannerne) deres gevir?

  Hvad bruges geviret til?

Her kan du læse mere

Danmarks hjortevildt, 
Tommy Asferg & Carsten Riis Olesen, 
Natur og Museum, nr. 4, 2004

Rådyret, Johnny Lund Jeppesen, 
Natur og Museum nr. 4, 1990

Danmarks Pattedyr, Red. Bent Muus, 
Gyldendal 1991

Dyrespor fra pattedyr og fugle, 
Preben Bang, Gyldendal, 2005
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