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Skoven er et aktiv for de lokale børnefamilier 
Når Giesegaard stiller et stykke af skoven til rådighed for en af Ringsted Kommunes 
skovbørnehaver, er det blandt andet for at have et godt tilbud om børnepasning til de 
familier, der bor til leje i godsets 90 boliger. Nu har kommunens andre børneinstitutioner og 
skoler også fået en invitation til at bruge skoven. Giesegaard håber, at børnene får nogle gode 
oplevelser i skoven og lærer at færdes der med respekt for skovens dyr og planter. Børn og 
voksne i lokalområdet skal føle sig velkomne i skoven, men ellers lever Giesegaard, som 
mange andre godser, en diskret tilværelse i lokalsamfundet. 
 
Børn har lejet sig ind i skoven 
Giesegaard har de seneste 10 år haft nogle lidt atypiske beboere i et af de huse, som godset lejer ud. 
Bøgely huser nemlig ca. 30 børn på 3-6 år. Dertil kommer 7 voksne, heriblandt Anette Sommer, 
som er leder af skovbørnehaven, der holder til i den gamle skovarbejderbolig, og på de 35 ha skov 
der omkranser børnehavens hus og legeplads. 
 
Børnene kender færdselsreglerne 
Det er Ringsted Kommune, der har lejet Bøgely og fået en aftale i stand, om at børnehaven må 
bruge skoven, som deres legeplads. Der er klare linier om regler og rettigheder, fortæller Anette 
Sommer fra Bøgely, og børn og voksne ved, at de ikke må lave bål i skoven eller slå søm i træerne. 
Til gengæld må de klatre så højt de vil, skvatte i åen og blive gennemblødte, tage mudderbad og 
dissekere de døde dyr de måtte komme forbi. De må også gå ind i indhegningerne, der er sat op for 
at holde vildt ude fra nyplantninger. De skal bare huske at lukke efter sig. Og børnene er nogle 
hensynsfulde brugere af skoven, siger godsforvalter Jan Bjødstrup. De rydder op efter sig, og der er 
aldrig problemer med for eksempel affald eller ødelagte træer.  
 
Skoven er ikke kun for børnene i Bøgely 
Samarbejde mellem Giesegaard og Bøgely har det sidste år været udvidet med to andre parter, 
nemlig Dansk Skovforenings naturvejleder Eva Skytte og Ringsted Kommunes Agenda 21 
medarbejder Kristen Christensen. Godset, børnehaven, Skovforeningen og kommunen har sammen 
arbejdet på at planlægge og gennemføre naturvejledningsaktiviteter, som skal få flere børn fra 
skoler og daginstitutioner i Ringsted ud i skoven.  
 
Børnene har fået grejbank og bålhytte 
Aktiviteterne skal give børnene oplevelser i skoven og en forståelse af og viden om livet i skoven 
og om skovbruget som erhverv. Naturvejledningsaktiviteterne indgår i et projekt, der blandt andet 
er støttet af  Landdistriktpuljen, Tips og Lottomidlerne under Friluftsrådet og kommunens Agenda 
21 kontor. Overordnet set skal projektet være med til at øge børn og unges interesse for erhverv, der 
er knyttet til landdistrikterne. De synlige resultater af projektet er en bålhytte, der kan give ly og læ 
for 30-40 børn samt en grejbank, som består af kasser med udstyr, som skoler og daginstitutioner 
kan låne, når de skal i skoven. I kassen er der for eksempel save, økser, dolke og andet værktøj til 
arbejdet med træ, luppe, fagbøger, bestemmelsesduge og terrarier til undersøgelse af smådyr, 
bålgryder, pander og stativer til madlavning over bål, og lignende så børn og voksne kan gå på 
opdagelse, og undersøge det de finder lidt nærmere. 
Som en del af projektet har Skovforeningen holdt kurser for lærere og pædagoger fra Ringsted 
Kommune, og fremover kan skoler og daginstitutioner i kommunen booke ture og kurser hos Eva 
Skytte. 
 
Tror ikke at naturvejledning er en guldgrube 
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Kunderne i dette projekt har været børneinstitutioner og skoler, og det kommende år vil Agenda-21 
medarbejder Kristen Christensen udvikle tilbud til skoler i Ringsted Kommune. Jan Bjødstrup 
forventer ikke, at godset vil få indtægter fra disse grupper udover måske symbolske indtægter fra 
f.eks. salg af brænde. Godsets motivation for at være med i projektet med at styrke 
naturformidlingen i skoven har ikke været et håb om at tjene penge, og det er det fortsat ikke. Jan 
Bjødstrup oplever at der kan være økonomi i at lave aktiviteter i skoven for virksomheder og har 
selv events som et forretningsområde, men landbruget, skovbruget, udlejningen af boliger og jagt 
mm. er det godset lever af, og det vil det nok blive ved med at være en tid endnu, mener han.   
 
Et overkommeligt projekt for skovejeren 
Der har hele tiden været en klar rollefordeling i projektet i Giesegaards skov. Giesegaard har lagt 
skov til, og godsforvalteren Jan Bjødstrup har været med til at finde ud af, hvor bålhytten skulle 
placeres. Agenda-21 medarbejderen Kristen har været med til at finde lokale sponsorer til bålhytten 
og A21-kassen har også givet et bidrag. Projektet har ikke kostet godset penge, og bålhytten, 
grejbanken, lærer- og pædagogkurser er finansieret af midler fra Friluftsrådet og Landdistriktpuljen 
udover midlerne fra A21-puljen i kommunen og de lokale fonde. Eva Skytte har stået for det 
praktiske arbejde og ansøgninger og afrapporteringer til Friluftsrådet og Landdistriktpuljen.  
 
Kurserne for pædagogerne i Bøgely er planlagt og afholdt af Eva Skytte og i den forbindelse er en 
af pædagogerne i Bøgely blevet oplært, så hun fremover kan holde kurser for andre institutioner. På 
den måde er der flere parter, der har givet hvert sit bidrag til, at projektet kunne gennemføres, og det 
har ikke været en uoverkommelig opgave for Giesegaard at være en del af projektet. 
 
Et godt omdømme i lokalsamfundet 
Jan Bjødstrup er tilfreds med projektet, og det understøtter godsets ønske om at være synlig på en 
diskret måde i lokalsamfundet og om at bidrage til, at de lokale børn får mulighed for at prøve det 
dejlige liv i skoven.  


