4. september 2017
Pressemeddelelse:

Tag med på østersjagt og safari med kronvildt og bæver
Østers, kronvildt og bæver – det er programmet for gourmetturen Bring Home The Oysters, som er et eksklusivt
tilbud fra Europæisk Kulturhovedstad Aarhus 2017. Dagen byder på østersjagt i det flotte landskab mellem Thyholm
og Jegindø, som er en del af Geopark Vestjylland, der er under godkendelse som UNESCO Global Geopark. Derefter
blændes op for enestående bæver- og kronvildtsafari med garvede guider fra Hedevang Outdoor og Naturstyrelsen
Vestjylland. Dagens oplevelser fejres med en festmiddag i en såkaldt lavvu inde midt i skoven, hvor kokke fra
Tambohus Kro disker op med kronvildt og lokale specialiteter.
”Det var en modig mand, som spiste den første østers. Så vi udfordrer alle til at komme med ud i storslået natur og
samle den vidunderlige skabning, der er et mystisk og mytisk lækkeri. Sexet og bæredygtig på én gang og heldigvis
ikke længere kun forbeholdt konger,” siger programdirektør Juliana Engberg, Europæisk Kulturhovedstad Aarhus
2017.
Østers har ofte været forbundet med myter, magi og store kulinariske oplevelser. Østersen har ry for at have særlige
amorøse egenskaber, og det fortælles bl.a., at Casanova spiste 50 østers hver dag – naturligvis serveret af smukke
kvinder. Samtidig er der også dem, der påstår, at Cæsar invaderede Storbritannien i jagten på de bedste østers. I
Danmark tilhørte østers kongehuset, som tjente gode penge på at eksportere dem til den russiske zar. Det var
forbundet med dødsstraf for menigmand at høste af dem. Det har heldigvis ændret sig, og Limfjorden er i dag hjem
for både den oprindelige europæiske østers og den invasive stillehavsøsters, så deltagerne på turen får mulighed for
at sammenligne de to slags østers og nyde dem naturel eller tilberedt på forskellig vis under kyndig vejledning af
erfarne naturvejledere fra Hedevang Outdoor.
Deltagerne bliver endvidere budt på safari efter naturens egen landskabsarkitekt – bæveren. Efter mere end 1.000
års fravær blev bæveren genudsat i Danmark i 1999. Det skete i Klosterheden Plantage syd for Lemvig, og de 18 dyr,
der dengang blev sat ud, har sidenhen udvidet bestanden til omkring 200 dyr. Naturvejledere fra Naturstyrelsen
Vestjylland vil tage gæsterne med på en safari, hvor man kan opleve bæverens evne til at ændre på landskabet, og
hvor der vil blive fortalt om dyrets særlige levevis – og hvem ved, måske bliver der også lejlighed til at hilse på en
bæver?
Efteråret er samtidig tiden for at opleve skovens konger – kronhjortene. De er nu i kamp om hindernes gunst og
lader dramatiske brunstbrøl høre i skoven. Det danske kronvildt har været her helt naturligt siden den sidste istid og
en af landets største bestande finder man i Klosterheden. Deltagerne får den perfekte ramme til at smage kronvildt,
kokke fra Tambohus Kro dækker op til et festmåltid i et stort telt – en såkaldt lavvu – inde midt i skoven med en
aftenbuffet med kronvildt som omdrejningspunkt og suppleret med tilbehør af andre lækre lokale råvarer herunder
Thises oste, der er lagret i vinden fra Vesterhavet eller i undergrunden i kalkminen i Hjerm. Efter festmåltidet tager
deltagerne på dagens sidste safari for at opleve kronvildtet i deres naturlige omgivelser.
Inden turen går tilbage til den europæiske kulturhovedstad Aarhus vendes dagens oplevelser i en traditionel parade,
som efter en jagt – blot med den forskel, at det er dagens oplevelser, der beundres og ikke nedlagt bytte. Turen
løber af stablen den 30. september, og teknisk arrangør på turen er Trap Tours i Odder (www.traptours.dk). Det er
Dit Busselskab fra Hornslet (www.ditbusselskab.dk), der sørger for at gæsterne kommer sikkert frem og tilbage.
Billetter købes hos Traptours og kan bestilles via
Arrangementet gennemføres med støtte
fra Europæisk Kulturhovedstad Aarhus
2017 og Region Midtjylland.

www.traptours.dk/jagtogsafari til en pris på 1.495 kr. senest den 26. september.

Samlet program for østersjagt og safari efter kronvildt og bæver
30. september 2017
10:00 Afgang fra Aarhus, busholdepladsen ved Musikhuset i Aarhus
12:00 Ankomst til Tambohus Kro på Thyholm med frokost
13:00 Østerssafari i farvandet ved Tambohuse ved Hedevang Outdoors
15:30 Afgang til Klosterheden med fortælling om Geopark Vestjylland – en kommende UNESCO Global Geopark
16:00 Kaffe og kringle ved Møllesøen i hjertet af Klosterhede Plantage
16:30 Bæversafari med guider fra Naturstyrelsen
18:00 Festmiddag med kronvildt og lokale specialiteter tilberedt af kokken fra Tambohus Kro. Middagen serveres
midt i kronvildtets område i et stort telt – en såkaldt Lavvo
19:30 Kronvildtsafari – en såkaldt brunsttur, hvor gæsterne skal opleve de majestætiske hjorte brøle som led i deres
parringsritual
20:30 Oplevelsesparade – hvor dagens oplevelser vendes og dagen rundes af
21:00 Hjemturen begynder
23:00 Ankomst til Aarhus

For yderligere oplysninger, kontakt venligst:
Jens Hedevang, Hedevang Outdoor – 23 33 64 11 - hedevangoutdoor@mail.dk
Flemming Trap Nielsen, Traptours – 42 21 22 82 – flemming@traptours.dk
Thomas Holst Christensen, Geopark Vestjylland – 40 54 71 98 – thomas.holst.christensen@lemvig.dk
Vedhæftede fotos kan frit benyttes ved omtale af arrangementet. Fotografer er:
Jan Skriver: Fotos af kronvildt og svømmende bæver
Complot/Henrik Vinther Krogh: Fotos af østers og guidet bævertur

