
SEK TION 1 NÆSTVED

VILDT: Om alt går 
vel kan de 12 ræve 
- 10 hvide og to 
røde - der i novem-
ber flyttede ind på 
Papegøjehotellet, 
snart indvie deres 
nye habitat.

 
 
Af Nina Lise

ASKOV: De 12 ræve, som Su-
sen von Warburg i slutnin-
gen af november købte fri af 
fangenskab efter lukning af 
Danmarks sidste rævefarm, 
nyder livet i Askov. 

Men lige nu går de i en stor 
karantænebygning, når de 
ikke bliver luftet i den store 
hundepark. Det skal der la-
ves om på. Søndag håber Su-
sen von Warburg at kunne 
indvie rævenes nye hjem - en 
ny stor indhegning på 1500 
kvadratmeter.

- Vi håber at blive færdige 
denne weekend. Sidst gra-
vede vi en 140 meter lang og 
70 centimeter dyb rende og 
bankede for hver to meter 
en stålstolpe en meter ned i 
jorden. Denne weekend skal 
store Rionetsektioner, der 
hver vejer 100 kilo, bæres 
ned og fæstnes med stålsnø-
rer til stålstolperne, forkla-
rer Susen von Warburg.

Desuden skal der sættes 
en vinkel på, så rævene ikke 
kan kravle over, og der skal 
lægges net på jorden i en me-
ters bredde fra hegnet, så de 
ikke kan kravle ud. Derfor 
efterlyser hun frivillige.

- Vi skal bruge nogle, der 
har bøffer. Ellers kræver det 
ikke andre forudsætninger, 
end at man er klar til at tage 
fat, siger Susen von War-
burg.

Sund fornuft
Hun har arbejdet med dyr 
hele sit liv, men at blive ræ-
vemor har ikke været uden 
kvaler. 

På Fødevarestyrelsens 
hjemmeside og telefon har 
der ikke været hjælp at hen-
te, og da hun tilsidst skrev, 
at hun havde anskaffet sig 
12 Vulpes vulpes - den ene-
ste art private må holde - og 
om der var nogle særlige 
habitatkrav, fik hun blot et 
autosvar, hvor der stod, at 
private kun må holde Vulpes 
vulpes.

- Jeg har måttet bruge min 
sunde fornuft. Jeg ringede 
til pelsfarmeren, jeg købte 
rævene af, og han fortalte, at 
der ifølge loven kun skal gra-
ves 23 centimeter ned. Det er 
slet ikke nok. Jeg kan se på 

vores vilde naboer, hvor kre-
ative de er, fortæller Susen 
von Warburg med henvis-
ning til vilde ræve, der på få 
dage har dræbt påfugle, kal-
kuner og afrikanske dværg-
høns for 5000 kroner. Så nu 

er der sat eltråd rundt om 
fuglenes indhegning.

- Det ligner en rockerborg, 
siger Susen von Warburg.

Hun frygter ikke, at hen-
des egne ræve vil gå efter 
fuglene. Der er omkring en 

kilometer mellem de to ind-
hegninger, flere hegn og en 
stor hundeskov imellem.

- De fugle, de vilde ræve 
har slået ihjel, har jeg givet 
til vores egne ræve. Det gør 
ingen forskel. Smagen for 

andre dyr er alligevel en del 
af deres instinkt, så det bli-
ver ikke værre af, at de får 
de døde fugle, fastslår hun.

Har det godt
Selvom rævene giver en del 

ekstraarbejde, fortryder 
hun ikke et sekund, at hun 
købte dem. 

Hun kan lufte dem, få dem 
til at komme, når hun fløj-
ter, håndfodre dem uden at 
miste hele hånden og holde 
dem, mens dyrlægen tilser 
dem.

- Jeg har arbejdet med dyr 
hele mit liv, men det her er 
de sjoveste redningsdyr, 
jeg nogensinde har haft. De 
er kloge, og når vi går tur, 
spæner de rundt som hunde-
hvalpe, leger og vælter oven 
i hinanden efter legetøjet. 
Man bliver helt glad i låget, 
siger Susen von Warburg.

Rævene var opfodret til 
pelsavl og ødelagte af vold-
som overvægt, da de kom, så 
nogle af dem nærmest ikke 
kunne gå men så ud som om, 
at de kravlede på albuerne. 

Det er den rigtige mængde 
foder og masser af motion 
godt på vej til at ændre på.

- Jeg håber, at vi bliver fær-
dige med indhegningen på 
søndag. Så slipper vi rævene 
fri. Det bliver næsten som at 
se køerne komme på græs 
om foråret - bortset fra at 
rævene vælter ud og hopper 
rundt som hundehvalpe, si-
ger Susen von Warburg med 
et stort smil.
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Redningsræve stortrives -  
søndag bliver de sluppet »fri«

- Jeg har arbejdet med dyr hele mit liv, men det her er de sjoveste redningsdyr, jeg nogensinde har haft, siger Susen von Warburg om de 12 
ræve. Rævene er intelligente, så man kan arbejde med dem. Og så er de fjollede som hundehvalpe.  Foto: Kim Palm

For nylig oplevede rævene 
for første gang sne. Denne 

her ville ikke ind igen.  
Privatfoto

Rævene nyder at komme 
ud. De er intelligente, kan 
håndfodres og kommer, når 
man kalder på dem, fortæl-
ler Susen von Warburg.  
Privatfoto

De 12 ræve har det godt i deres nye omgivelser, og Susen von War-
burg håber, at de - med frivilliges hjælp - på søndag kan blive sluppet 
fri i deres nye indhegning.  Privatfoto

FAKTA

■n Der er arbejdsdag 
søndag 17. januar 
fra klokken ni til 
indhegningen er 
færdig - formo-
dentlig omkring 
klokken 15. Heref-
ter slippes rævene 
fri.

■n Det kræver ingen 
forudsætninger 
at være med - kun 
kræfter, et par 
gode handsker og 
varme vandtætte 
støvler, da den 
gamle granskov 
kan være pløret.

■n Adressen er Lille 
Bakkevej 2, Askov - 
meld din ankomst 
til Susen von War-
burg på telefon 
5030 5453.

■n Ved minimum fire 
timers indsats får 
man som tak for 
hjælpen et årskort 
for 2021 til besøgs-
gården. Årskortet 
gælder for fire per-
soner.


