
Besøg ræven

Hvis I vil besøge ræven i 
skoven, må I have øjne og 
næse med jer for at finde 
dens spor.

Tag en tur i jeres lokale skov og aflæg 
ræven et besøg. Selvom det ikke er 
sikkert, at I får set ræven, så kan I være 
helt sikre på at den bor derude. Hvis I 
har øjnene og næsen med jer, så er der 
oven i købet gode chancer for både at 
se og lugte rævens spor.

Gourmet eller en kedelig klapsammen? 
Ræven er faktisk til lidt af hvert, når det 
gælder mad. Den er et rovdyr og tager 
med stor fornøjelse både mus, harekil-
linger og fugle, når lejligheden byder sig. 
Sågar et rålam kan ædes, hvis den kan 
få fat på det.
Ofte supplerer ræven menuen med 
frøer, insekter og andre smådyr. Ræven 
spiser også bær. Hvis I finder en ræ-
velort, kan I være heldige at se, hvad 
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ræven har spist forinden. Hvis den har 
spist mange insekter, vil rævelorten 
være skinnende blåsort på grund af 
insekternes skjold, der ikke kan ned-
brydes i rævens mave. Hvis ræven har 
spist mange brombær eller hyldebær, 
er lorten næsten lilla, og man kan tit se 
frøene fra bærrene.

På jagt efter rævemad
Prøv at se hvor meget rævemad, I kan 
finde på jeres tur rundt i skoven. I skal 
selvfølgelig ikke fange en mus eller en 
harekilling, men gå på udkig efter spor 
fra de dyr, som ræven kan spise. Det 
kan være en fuglefjer på skovstien, et 
fodspor efter haren i sneen eller i den 
bløde, mudrede jord. Det kan også være 
små, sorte rådyrlorte, som rådyret har 
lagt på sin vej gennem terrænet, eller 
måske en kogle, som musen har gnavet 
tæt ind til kernen.

Undersøg, om man må gå uden for skov-
stien i den skov, I besøger. Det er her, 
chancen for at finde spor er bedst.

Gå på jagt efter rævens hule
Ræven bruger kun sin hule i perioder. 
Når det er koldt, eller når den har små 
hvalpe, opholder den sig meget i sin 
hule. Når det er sommer, er ræven ikke 
så tit i hulen.
Hulen kaldes også en rævegrav, og hvis 
I er heldige at finde et stort hul ned i jor-
den, så er I på rette spor. Kig efter fjer, 
rævelorte og gnavede knogler rundt om 
hullet. Det fortæller jer, at ræven har 
været forbi for nylig.

Kig også i området lige omkring hullet, 
for ræven har som regel flere åbninger 
ned til graven. Måske kan I finde flere?

Fæl stank eller liflig duft?
En rævelort ligner en hundelort, men 
den er mindre, og så er den spids i den 
ene ende. Ræven lægger lortene højt 
oppe, så andre ræve i skoven kan lugte, 
at der allerede bor en ræv i området. Så 
har de chancen for at fordufte, uden at 
skulle slås om territoriet.
Sæt næsen på arbejde og prøv, om I kan 
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lugte, hvor ræven har været. Rævens 
tis lugter meget kraftigt, for den bruger 
det ligesom lorten til at markere sit 
territorium. Når man går en tur i skoven, 
kommer man ofte forbi et sted, hvor ræ-
ven har markeret. Lugten er så stærk, 
at vi mennesker kan opfatte den. Det 
lugter stærkt og ramt.

Er der nogen hjemme?
I kan tit se, om der har været en ræv i 
graven, når der ligger knogler, fjer og 
andre efterladenskaber tæt på åbnin-
gen. Hvis I ikke er så sikre på, om graven 
bliver brugt, eller hvis I bare gerne vil 
følge lidt med i rævens liv, kan I sætte 
en ”muletråd” op:

I skal bruge: 
Et stykke uldgarn i en mørk farve.

Sådan gør I:
Sæt garnet fast over en af indgangene 
til rævegraven. I kan binde den fast i en 
pind, som I stikker ned i jorden – eller 
en rod, sten eller lignende. Snoren skal 
blive hængende ned foran indgangen, 
og den skal være så lang, at den hæn-
ger lidt hen ad jorden. Besøg rævegra-
ven igen efter en dags tid og kig på 
snoren. Hænger den lige ned som den 
gjorde sidst? Hvis snoren er blevet truk-
ket med ind i hullet, er ræven gået ind 
igennem indgangen, og måske er den 
derinde lige nu. Snoren kan også være 
trukket længere ud af hullet, og så er 
ræven sikkert ude på jagt.
Besøg ræven ind imellem, kig på snoren 
og se, om der er nogen hjemme.

Ræv eller grævling?
Ræven og grævlingen kan godt over-
tage gravene efter hinanden. Hvis du 
finder en grav, kan det være svært at 
vide, om det er en rævegrav eller græv-
lingegrav. Ræven graver som en hund, 
så der er en bred bunke af jord foran 
graven. Grævlingen derimod bakker ud 
af hulen, mens den skraber jorden ud af 
gangen. På den måde danner grævlin-
gen en karakteristisk fure foran graven.

 I modsætning til ræven laver grævlin-
gen en rede inde i graven. Den bruger 
hø, vissent løv og mos til reden, og der 
ligger ofte lidt rester foran boet. Græv-
lingens lort ligger desuden i små huller, 
som dyret skraber i jorden. Hullerne kan 
du tit finde i nærheden af indgangshul-
let. 

Ræven efter musen
Leg den gamle fangeleg ”Ræven efter 
musen”. Prøv at lege den ude i skoven. 
Tag en pose havregryn med i tasken og 
find et godt sted i skoven, hvor der er 
plads til at løbe. 
Lav to, tre eller fire musehuller, hvor mu-
sene har helle. Det gør I ved at drysse 

havregryn rundt i en cirkel. Musehul-
lerne skal være så store, så I kan stå to 
i dem.
Det gør ikke noget, at I drysser havre-
gryn ud i skovbunden. Musene kommer 
forbi og rydder op efter jer, når I er gået.

I begynder legen med at vælge en, som 
er ræven. Alle andre er små mus, som 
ræven skal fange. Desværre kan ræven 
ikke komme ned i musehullerne, så dér 
har musene helle. 
Musene kan ikke blive i musehullet hele 
dagen, for mus er næsten altid sultne 
og skal ud og finde mad. Derfor må en 
lille mus kun blive i musehullet, til den 
har talt til 10. 
Så er det ud i skoven igen, på jagt efter 
mad!

I kan lege legen så længe, I har lyst, 
og hvis I vil, kan I aftale at når ræven 
fanger en mus, bliver musen til endnu 
en ræv. Så kan I tale om, at hvis ræven 
kan fange mange mus, så får den flere 
unger og der bliver flere ræve. Omvendt 
vil de mange ræve spise flere og flere 
mus, og til sidst er der ikke mus nok til 
alle rævene. Og så vil der igen fødes 
færre ræve.

Hvad skal I have med?
Det er altid godt at tage en lille 
pose med, for I finder helt sikkert 
noget spændende, som I vil have 
med hjem.

Desuden er det godt at have:

• Varmt og vindtæt tøj
• Gode sko, der kan tåle at blive 
beskidte
• En god madpakke og noget at 
drikke
• En kikkert
• Havregryn
• Kamera (hvis I ser noget, I gerne 
vil tage et billede af)

Musen er fanget!

Grævlingen og ræven kan godt 
overtage hinandens grave.

Ræven er en listig fætter
”Han har en ræv bag øret” og ”Hun er 
snu, som en ræv”.

Vi omtaler tit ræven som et dyr, der er 
beregnende, og som prøver at snyde os. 
Men sådan er den selvfølgelig ikke i 
virkeligheden. 
Ræven er bare rigtig god til at tilpasse 
sig det sted, den lever. Det kan både 
være i skoven, omkring villahaven eller 
inde på stenbroen. Og er man ræv i sko-
ven, så er det mus, der er livretten. Slår 
en ræv sine folder i byen, så går den til 
gengæld ikke af vejen for saftigt affald 
fra skraldespanden.


