
Hjortspaning, 4km 
 
Ett vadställe/dike utan spång 
En snurregrind som används två ggr. 
Två <- grindar 
 
Starta utmed grusvägen till Kroghuset. Vägen slutar vid huset. I dess förlängning löper en stig över en 
bäck till en ”snurregrind”. Nyttja denna in till Simontorp. Följ en traktorvägen rakt fram tills ett 
inhägnat korsvirkeshus blir synligt. Traktorvägen svänger vänster runt hörnan på ett vilthägn i 
riktning mot en kohage. Bortom hagen syns Simontorps säteri. Sväng höger utmed ett stengärde och 
korsa en traktorväg. Följ en otydlig stig höger om/parallellt med en stenmur. I blickfånget ligger en 
vit villa. Korsa Simontorps Säteriväg och fortsätt på markvägen höger om den vita villan. På stället 
finns en vägbom. Framöver ligger en vackert belägen damm. Passera sedan en foderplats och efter 
ytterligare några hundra meter nås ett fyrvägskors. Håll höger, passera förvaltarens gård, korsa 
Säterivägen ännu en gång. Traktorvägen slutar vid en tjurhage. Ta några steg över en låg stenmur 
som löper på vänstra kortsidan av hagen. Gå genom två <- grindar, belägna på kort avstånd från 
varandra. Sväng sedan höger utmed hagens långsida. Här gäller det att smyga fram tyst. I dungen 
söder om hagen brukar hjortarna söka skydd. Skogen är ganska gles och underlaget inte allt för 
ojämnt. Det går oftast bra att följa någon av de otaliga stigarna upptrampade av vilt. I bortre 
kortändan av hagen skall ett dike överbryggas. Ta ett rejält steg/hopp! Följ sedan en brandgata ett 
kort stycke, i riktning mot huset som syns framöver. Vik av åt vänster utmed en granbevuxen vall då 
underlaget är lite blött utmed brandgatan närmre huset. Riktmärke längs rutten utgörs av ett ställe 
där diket gör en 90 graders böj, se kartan! Gå inte över diket fler gånger utan ta sikte på en liten kulle 
med björkar. Stega uppför på stället och gå diagonalt över en liten, vågig glänta till ”snurregrinden” 
och vidare hem till Undantaget. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


