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Foredrag om krondyr på Det Grønne Museum 
Onsdag den 7. november er der foredrag med hjortevildtekspert Mads Flinterup på Det Grønne 

Museum. 

 

De seneste ti år er antallet af krondyr på Djursland mere end fordoblet. Alene på Djursland er flokkene 
af krondyr vokset til adskillige hundrede individer. Men hvorfor bliver der flere af de store dyr? Og 
hvilken betydning har Jyllands storvildt har for dets omgivelser?  
  
De spørgsmål og mange flere besvarer hjortevildtekspert Mads Flinterup, når han onsdag den 7. 
november holder foredrag på Det Grønne Museum. Udover at være en glimrende fortæller er Mads 
Flinterup også en del af i Vildtforvaltningsrådets hjortevildtgruppe for Danmarks Jægerforbund og kan 
fortælle om arbejdet med krondyr.  
 
I foråret var Mads Flinterup en del af Det Grønne Museums arrangement om de danske ulve. 
 
Billetter koster 50 kroner og kan allerede nu købes på Det Grønne Museums hjemmeside. Find dem her: 
www.detgroennemuseum.dk/foredrag  
 
 

Hvornår: Onsdag den 7. november kl. 19:00 - 21:00 (Dørene åbner kl. 18:30) 
Hvor: Randersvej 4, 8963 Auning 
Pris: 50 kr. 
 
 
For yderligere information 

Museumsinspektør Troels Land 
T.: +45 61 37 01 39/ M.: tlc@dgmuseum.dk   
 
 
 
 

http://www.detgroennemuseum.dk/foredrag
mailto:tlc@dgmuseum.dk


 

 
Pressefotos 

   Foto: Peter Lassen 
 

 

Fakta om Det Grønne Museum 

• Det Grønne Museum er det nationale museum for jagten, skoven, landbruget og maden. Museet 
er et statsmuseum under Kulturministeriet.  

• I 2017 besøgte 100.772 Det Grønne Museum og vores nabo Gammel Estrup – Danmarks 
Herregårdsmuseum, som museet har billetsalg sammen med. De seneste år har det 
gennemsnitlige besøgstal været knap 100.000 gæster – cirka 5.000 er fra udlandet. 

• Fra 1. januar er Anne Bjerrekær direktør for Det Grønne Museum. Hun er uddannet som 
cand.phil. i forhistorisk arkæologi ved Århus Universitet og kommer fra en stilling som direktør 
for Horsens Museum. 

• Det Grønne Museum er resultatet af fusionen mellem det tidligere Dansk Jagt- og 
Skovbrugsmuseum (Hørsholm) og det tidligere Dansk Landbrugsmuseum (Auning). Museet er 
beliggende ved Auning på Djursland. 

• Det kræver mere end 90 lastvogne med anhænger at flytte museumsgenstande fra det tidligere 
Dansk Jagt- og Skovbrugsmuseum i Hørsholm til Djursland. Det arbejde forsætter i 2018. 

• Museets samling rummer mere end 70.000 genstande – blandt andet en større mængde 
landbrugsmaskiner. 

• Det Grønne Museums undervisningsafdeling har hvert år over 85 skoleklasser igennem et 
undervisningsforløb på museet. 

 

 

 

 

 

 

 

 


