
Når du færdes i Dyrehaven, er det  
vigtigt, at du:  

•   færdes til fods – stille og roligt, og 
• ikke jager med dyrene
• er opmærksom på at børn altid 

skal have følgeskab af voksne
•   ikke efterlader affald men bruger 
    affaldsspandene ved indgangen
•   ikke tager mad med og ikke fodrer 
    dyrene
•   lukker lågerne ordentligt efter dig
•   holder afstand til dyrene og er ek-
     stra forsigtig i brunstperioden ca.
     oktober - november. Nærkontakt
     kan være farligt!
•   viser ekstra hensyn i maj og
    juni, når hjortene har nyfødte
    kalve
•   lader din hund blive udenfor 
    Dyrehaven
•   kun kører i bil på Bybækvej 
 
Cykling og orienteringsløb er tilladt på 
Bybækvej og i Dyrehaven nord for By-
bækvej – bortset fra i maj og juni, hvor 
hjortene har nyfødte kalve.

Hvad kan jeg mere se i Dyrehaven?
Bøgen er det mest almindelige træ, 
men der findes også andre løv- og 
nåletræer. 

De store gamle bøge, døde som le-
vende, er vigtige leve- og gemmeste-
der for bl.a. natugle, huldue og korttået 
træløber, spætter, flagermus og man-
ge andre af skovens dyr.
 
Når mørket falder på, kan du bl.a. 
opleve flagermusen flyve rundt mellem 
træerne nede ved mosen. Om dagen 
gemmer de sig i træernes huller.

Foderhus

Her kan du gå en rolig tur gen-
nem anlægget - nyde dyrene og 
de flotte udsigter over Vejle fjord. 
Dyrehaven er åben året rundt. 
Anlægget er på ca. 30 ha med en 
omkreds på ca. 3 km. Dyrehaven 
blev anlagt i 1948 af Vejle Kommu-
ne og har siden været et populært 
udflugtsmål for turister og borgere 
i Vejle by. 

Hjortene i Dyrehaven
Der er fire forskellige hjortearter i 
Danmark: Råvildt, dåvildt, kronvildt 
og sikavildt. I Dyrehaven lever to 
af dem: ca. 40 dådyr og 10 sikadyr 
samt deres kalve. Hjortevildt er 
normalt sky dyr og vil du se dem i 
fri natur, skal du tidligt op om mor-
genen, hvor de kommer ud i lys-
ningerne og græsser. Dyrehavens 
hjortevildt er vant til mennesker, og 
du kan få dem at se på tæt hold, 
men hold afstand – det er ikke 
”klappedyr”.
 

Fodring forbudt 
Som besøgende må du ikke fodre 
dyrene, og du må heller ikke med-
bringe mad til Dyrehaven. Disse 
regler er lavet dels for at beskytte 
dig, og dels af hensyn til dyrenes 
helbred. Dyrene bliver syge af 
mange af de ting, som Dyreha-
vens besøgende af et godt hjerte 
finder på at fodre med. Samtidig 
gør håndfodring dyrene tamme, og 
det kan føre til aggressiv adfærd, 
fordi dyrene behandler dig som en 
artsfælle og bliver meget nærgå-
ende.

Hvem passer Dyrehaven? 
Teknik & Miljø i Vejle Kommune fø-
rer dagligt tilsyn. Dyrene bliver fod-
ret og bestanden reguleret, så den 
passer til Dyrehavens størrelse.
 

Oplever du dyr i nød - ring da med det samme til 
Vejle Kommune: 76810000 – eller til Falck uden for 
kommunens åbningstid: 70102030.

Yderligere oplysninger kan fås ved Vejle  
Kommune: tlf. 76810000, eller mail:
teknikogmiljo@vejle.dk
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