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Joogersborg Deer Park

In de Deense staatsbossen mag
een recreant veel. Want de
Denen geven je graag het gevoel
dat Scandinaviê hier begint. Je
mag er dag en nacht van de paden om bijvoorbeeld bessen te
verzamelen of paddestoelen,
dennenappels, mossen, korstmossen, bloemen, kruiden voor
persoonlijk gebruik en looftakjes
van bomen hoger dan 10 meter.
Alleen het kerstgroen moet je met
rust laten. Dat iedereen buiten de
paden mag wandelen is voor
veel beheerders de reden om
geen staande dode bomen te
hebben, het risico van ongelukken is te groot. De particuliere
bossen zijn verplicht (zonder
subsidie) opengesteld en daar
mogen alleen de voor ons gewone dingen.

Het Jffigersborg Deer Park (1000
ha) is vanaf CS Kopenhagen in
20 minuten te bereiken met een
lokale S-trein. Het is een staatsbos en daar mag dus van alles.
Het kan er wel erg druk zijn: 3 miljoen bezoekers per jaar en 2200
herten (najaarsstand). Per jaar
worden zo'n 600 à 700 herten geschoten, zowel staand als uit een
auto. Jammer genoeg werd ik
rondgeleid in zo'n, duidelijk voor
de herten herkenbare, auto.
Geschoten worden de oude (bo-

eerste 40 jaar stevig ingerasterd.
De buitenste rijen bestaan uit
doornachtige struiken. Als het
raster na 20 jaar vervangen
wordt, komt het nieuwe raster
achter deze struiken en is uit het
zicht.
Deze bijzondere combinatie
geeft een uitstekende gelegenheid om herten (en mensen) volledig op hun gemak, eens met
het blote oog en beeldvullend te
bekijken. Lekker, op een bankje
met een kopje thee in de ene en
een lekkere boterham in de andere hand. En altijd succes verzekerd.

ven de 12 jaar), minder vitale en

de herten die graag uit de hand
eten. Want de beheerders vinden
dat de herten zich wel "natuurlijk"
moeten gedragen. Er zijn weinig
plekjes waar de herten zich rustig
terug kunnen trekken. De jonge
aangeplante bosjes worden de

Renske Schulting

Deze meidoorn was volgens de beheerder wel 200 jaar, "als we een nieuwe zÎen dan beschermen we hem gelijk".
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