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Baggrund 
 
Det private skovbrug har et stort og voksende behov for at være synligt og komme i 
god dialog med den danske befolkning. Behovet er både politisk (bevarelse af 
skovbrugets ejendomsret og handlefrihed samt sikring af økonomisk bæredygtige 
rammebetingelser) og kommercielt (udvikling og markedsføring af produkter fra 
skoven – både hårde og bløde produkter). 
 
Samtidig har omverdenen en enorm interesse for at de private skove og vil gerne 
nyde endnu mere godt af skovenes produkter. 
 
Derfor har Dansk Skovforening siden 1997 haft en naturvejleder ansat til at fremme 
formidlingen af viden om skov, skovbrug og træ gennem oplevelser i private skove. I 
2006 og 2007 er Skovforeningens plan at udvikle naturvejledning på 3-4 større 
private skovdistrikter som ikke har haft naturvejledning før, og hvor Skovforeningen 
vurderer at der er et stærkt potentiale for et godt projekt i lokalsamfundet. 
 
Giesegaard er sådan et distrikt, og Skovforeningen vil meget gerne opbygge 
naturvejledningsaktiviteter her. 
 
 
Formål 
 
Projektets formål er at formidle viden om skov og træ gennem oplevelser i 
Giesegaards skove. 
 
Målgrupperne er: 
• Børn, lærere og pædagoger i lokalsamfundets skoler og børnehaver 
• Øvrig befolkning i lokalsamfundet 
• Lærere og pædagoger fra et større opland 
 
 



Forventede resultater 
 
• Goodwill til Giesegaard i lokalområdet. 
 
• Større lokal forståelse for Giesegaards vilkår. 
 
• Muligheder for udvikling, markedsføring og salg af nye produkter fra Giesegaard, 

fx naturoplevelser. 
 
• Lærere og pædagogerne i lokalområdet bliver selvhjulpne til at tage i skoven og 

formidle viden om skovbruget til de børn de har med at gøre. 
 
• Erfaringer til Skovforeningen til brug for fortsat udvikling af oplevelsesbaseret 

formidling i flere private skove – og dermed generelt større forståelse for 
skovbrugets vilkår. 

 
Projektet kommer hverken til at koste Giesegaard tid eller penge. Men hvis 
Giesegaard selv skulle finde det hensigtsmæssigt at investere tid og penge i fx åben-
skov-arrangementer, stiller naturvejlederen gratis sin bistand til rådighed. 
 
 
Aktiviteter 
 
• Skovforeningens naturvejleder afholder ture for skoler og børnehaver samt kurser 

for lærere og pædagoger i 2006 og 2007. 
 
• Skovforeningens naturvejleder hjælper med fx åben-skov-arrangementer. 
 
• Ringsted Kommune (Agenda-21 kontoret) har tilbudt at sponsere feltudstyr, et 

opbevaringssted (kasse eller hytte) samt en bålhytte. Bålhytten kan lægges midt i 
børnehaveskoven for at undgå konflikt med jagtlejerne. 

 
• Ringsted Kommune (Agenda-21 kontoret) tilbyder at administrere bookning af 

ture. 
 
• Børnehaven Bøgely har tilbudt at holde opsyn med og vedligeholde udstyr og 

bålhytte. 
 
 
Muligheder for aktiviteter med indtægt til Giesegaard 
 
• Børnehaven Bøgely har mindst 1 medarbejder der kan afholde guidede ture for 

børnehaver og evt. andre grupper. Hendes honorar er 150,- kr/time. Det er 
realistisk at Giesegaard kan lægge et overhead på 100 kr/time oven i – arbejdsfrit. 
Turene vil typisk vare 3-4 timer. 



 
• Bålhytten kan lejes ud til aften og weekendarrangementer – f.eks. til 

børnefødselsdage, klassearrangementer, grill-aftner, sportsklubber. Prisen skal 
afprøves, men ligger nok fra 500-1000 kr. afhængig af arrangementet. 

 
• Skoven kan sælge og levere brænde og vand til sådanne arrangementer. 
 
• Måske vil skolerne – eller Ringsted Kommune på alle skolernes vegne - være 

interesseret i at indgå aftaler om at bruge en del af skoven og faciliteterne på 
særlige vilkår mod fast betaling. 

 
• Den øgede opmærksomhed på aktivitetsmulighederne på Giesegaard giver 

mulighed for at udvikle indtægter for fx overnatning, træklatring, team-building, 
rideture, sportsoplevelser, naturture, større events – og for alle de muligheder der 
endnu ikke kan forudses, men som vil vise sig i løbet af de to år. 

 
 
Aktører 
 
Skovforeningens naturvejleder: Eva Skytte 
 
Børnehaven Bøgely: Anette Sommer 
 
Ringsted Kommune (Agenda 21 kontoret): Kristen Christensen 
 
 
Varighed 
 
Projektet kører i 2006 og 2007. 
 
I 2007 besluttes om projektet skal køre videre derefter. 
 
 
Usikkerheder 
 
• Ringsted Kommunes Agenda 21-medarbejder sidder ikke i en fast stilling og kan 

måske forsvinde inden de 2 år er gået. 
 
• Bålhytten kan bruges til fest og ballade. Men hvis den lægges så man ikke kan 

komme til den i bil, minimeres risikoen for problemer. Hvis der kommer problemer 
alligevel, kan hytten nedlægges eller flyttes til et andet sted.  

 
• Slitage på skoven vil forekomme i et par meters afstand fra bålhytter, legepladser 

og lignende. Men ikke længere væk. Det viser alle erfaringer fra skovbørnehaver 
og andre stærkt benyttede faciliteter i skovene. 


