
Skovens Dag i de private og 
kommunale skove d. 5. maj 
fik 8000 deltagere i fint 
forårsvejr.

Stort set overalt var der 
stor tilfredshed med arrange-
mentet og med deltagelsen.

Skovens Dag blev afviklet søndag d. 

5. maj. De fleste steder i rigtig fint 

forårsvejr. Og bøgen kvitterede med 

at have stukket de spæde blade ud 

af knopperne.

For første gang var det kun pri-

vate og kommunale skove der stod 

bag Skovens Dag; statsskovene del-

tog ikke af økonomiske grunde.

Det lykkedes at nå op på 51 ar-

rangementer, lige så mange som den-

gang statsskovene også var en del af 

Skovens Dag. Skovforeningen har fået 

rapporter fra 33 skove med i alt 5.200 

deltagere. På den baggrund skønnes 

det samlede deltagertal til 8.000.

Arrangørerne blev bedt om at be-

svare disse spørgsmål:

-  Hvad var de vigtigste aktiviteter 

på dagen, og forløb de som du for-

ventede?

-  Hvor mange gæster havde du, og 

var det mere eller mindre end du 

forventede?

-  Hvordan vurderede du gæsternes 

oplevelse, og var det hvad du 

havde håbet på?

-  Hvad fik du alt i alt ud af dagen, og 

var det bedre eller dårligere end 

du forventede?

-  Hvor meget tid og hvor mange 

penge brugte du på arrangementet?

Neden for bringer vi uddrag af 

nogle af de mange rapporter som 

også indeholder gode ideer til næste 

års Skovens Dag. 
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Stor succes for 
Skovens Dag

Temaet for fotokonkurrencen på Skovens Dag var ”skovens plan”, og det 
fortæller Henrik Staun om i Longelse Bondegårdsskov.



Ledreborg
(4320 Lejre) Vi havde en lille hygge-
lig tur for de morgenfriske. Der duk-
kede 9 personer op kl. 7. Jeg havde 
regnet med 5-6 så jeg var faktisk 
rigtig glad. 

Vi gik en længere tur, hvor der 
blev snakket om jagt, rådyr, skovens 
drift, markvildtets vilkår samt om 
naturbeskyttelsesloven. 

Jeg havde en dejlig tur, og det 
tror jeg også de andre havde. Nogle 
havde lidt mere sved på panden, 
men de klagede ikke. Vi var så hel-
dige at se en havørn meget tæt på, 
og det var en stor succes.

Ledreborg er helt klart med igen 
næste år, hvor der nok vil komme 
flere aktiviteter. Det kostede ikke 
noget udover den tid der blev brugt.

Hellede Skov
(4420 Regstrup). Vi uddelte et pa-
pir med målsætningen for driften 
af Knabstrups skove og skovkort. 
Derpå to timers spadseretur med 11 
korte stop til at vise målsætningen. 

Der kom 12 gæster – lidt mindre 
end forventet. De var tilfredse og 
interesserede; det var nøjagtigt, 
hvad jeg havde håbet på.

Det kostede os under 100 kr. Lidt 
tid til at gennemtænke arrangemen-
tet. Skovdyrkerforeningen Øst bistod 
med skovkort og faglig assistance.

Lindholt Skov
(4440 Mørkøv). Vi holdt en vandre-
tur på to timer, og den forløb som 
forventet. Der var 62 gæster, 20-30 
mere end forventet.

Gæsterne havde en god ople-
velse. Vi så ægte kastanjer plantet 
i 2002 efter stormfaldet i 1999 med 
henblik på det kommende varmere 
klima. Tilvæksten var høj, men der 
var også skrælleskader fra kronvildt 
som var mere voldsomme end 
egekulturen ved siden af, og det var 
overaskende for gæsterne. 
Jeg fik en god oplevelse ud af dagen. 
Det var som forventet, og ligesom 
på de tidligere skovens dage her.

Jeg har brugt 8 timer til forbere-
delse + 3 timer på dagen. Jeg har 
annonceret for 900 kr.

Dønnerup Gods
(4450 Jyderup) Vi gik en tur i skoven 
på 5 km og præsenterede skovens 
plan i form af: Biodiversitet (grøn 
driftsplan), 10 årsplan (planlægning 
afdrifter), 120 års plan (produktion 
af eg). Vi så en skovningsmaskine 
og flishugger i aktion, produktion 
af træ - verdens mest miljøvenlige 
råstof - og hvordan det kombineres 
med hensyn til biodiversitet.

Jeg havde forventet omkring 40, 
og der kom 48. Havde håbet på flere 
og frygtet færre. Vi havde annonce i 
lokalbladet og havde hængt plakater 
op i supermarkeder, børnehaver og 
på stadion. Der kom ingen børne-
familier, udelukkende ældre men-
nesker, naboer og andre der vil os 
det godt.

Gæsterne var meget tilfredse. De 
sagde at de havde lært en masse 
nyt om skoven (produktion af træ 
og de overvejelser der ligger bag, 
herunder krav til indtjening). 

Jeg startede dagen med fælles 
brainstorm: Hvad tænker I på når 
I hører ordet skov. Der blev kun 
svaret natur, friluftsliv, forår mm., 
indtil en gammel bonde nævnte 
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Anemoner fra Kærehave Skov. Et dådyr blev opbrækket og indvolde 
vist frem på Rosenfeldt (dyret var 
skudt lovligt, for det var under hegn).

Beskæring af en bøg i haven på Rosenfeldt og flishugning i Fromsseier.



”indtjening”. Dét var mit stikord til 
at nævne noget så vigtigt som ar-
bejdspladser og træproduktion mm. 
Omtalte jagtens store betydning for 
biodiversiteten og ejerens interesse 
for at investere i biodiversitet.

Jeg fik en hyggelig formiddag med 
et meget interesseret publikum, og 
lejlighed til at præsentere visionen 
for vores daglige arbejde.

Jeg har brugt 4 timer til forbere-
delse og 5 timer til gennemførelse. 
Udgifter var ca 600 kr. til sodavand 
og lidt slid på bilen.

Rosenfeldt
(4760 Vordingborg). På gårdspladsen 
havde lokale firmaer udstilling af 
motorsave, brændefyr og en stor 
lastbil med brænde. Spejderne 
solgte kage og pølser, og en jæger 
brækkede et dådyr op og viste ind-
voldene frem. 

En træklatrer lavede beskæring af 
en stor bøg i en have. 

To jagtvogne kørte ud i skoven 
med 40 deltagere som så fældning 
af en bøg og hørte om juletræer, 
Natura 2000, asketoptørre, thuja, 
intensiv egedyrkning, stormfald, 
brænde mv.

Tranekær Gods
(5953 Tranekær) Dagen forløb som 
planlagt med vandring gennem for-
skellige dele af skoven. Jeg omtalte 
de enkelte bevoksninger, Tranekærs 
skovdrift, økonomi og jagtvæsen. Vi 

sluttede med øl og vand med debat 
om skovdrift, jagt, ulve m.m.

Der var 9 deltagere, ud fra sidste år 
havde jeg håbet på 20 - 30. Det var en 
dejlig dag med god dialog og debat.

Jeg har brugt nogle timer til for-
beredelse plus 2 timer på dagen. 
Udgifter til lidt øl og vand.

Der har været fin omtale i den 
lokale presse, men jeg overvejer om 
det er det hele værd. Sidste år kom 
der 36 fordelt over 4 rundvisninger 
à 2 timer. Hvis jeg gør det igen er 
det nok for at signalere at man her 
på Tranekær bidrager til formidling 
af dansk skovbrug. Nu må vi se.

Solbæk Skov
(6430 Nordborg). Sønderborg 
kommune lavede løb med poster, 
snobrød, guidet tur og fiskeri efter 
haletudser i søen. Vi havde også 
tjek af insektfælder, foldere om van-
dreruter, friluftskort, træ-folderen, 
naturbøger mm. Alle aktiviteter 
forløb supergodt med engagerede 
deltagere og tovholdere. 

Der var 80 besøgende. Der 
var både trofaste ”Skovens Dag”-
familier, og familier der var med for 
første gang. Flere gæster vil gerne 
komme igen næste år. 

Jeg var den eneste til at plan-
lægge, så det skulle være et enkelt 
og ”lavpraktisk” arrangement med 
et lavt budget. Målgruppen var 
børnefamilier, og der var både 
”levende” og ”døde”/ubemandede 

aktiviteter. 
En kollega hjalp på dagen, natur-

afdelingen sendte en biologi- 
studerende til at finde smådyr i 
søen. Danmarks Naturfrednings-
forening stillede med 2 mand, og 
forpagteren af arealet lavede den 
guidede tur. Dagen blev indledt med 
tale af borgmesteren.

Jeg har brugt 37 timer på ar-
rangementet. Udgifterne var til 
snobrødsdej, sodavand, kildevand 
og juice. 

Vi indrykkede ikke annoncer, 
men udsendte en pressemeddelelse. 
Vi har hængt plakater op på skoler, 
i børnehaver, sfo’er, bibliotek og 
rådhuset.

Fromsseier Plantage A/S
(6623 Vorbasse) Den vigtigste aktivi-
tet var en ”guidet gåtur” – bagefter 
beværtede vi med en pølse og en 
øl/vand. Vi havde 40 gæster – nogen-
lunde som forventet.

Mit indtryk var at de var tilfredse 
– de sagde pænt tak da de gik. Det 
er svært at vurdere hvordan de op-
fatter det vi siger – men jeg forsøger 
at forklare så jordnært som jeg kan.

Jeg har brugt 5 timer på forbere-
delse og 5 timer på dagen. Vi brugte 
2.000 kr på beværtning – men den 
kunne i princippet have været und-
været.

Varde Søndre Plantage
(6800 Varde) Kommunen havde 
fået  deltagelse af frivillige organisa-
tioner, bl.a. Hjerteforeningen, FDF, 
jægere, biavlere, Dansk Naturfred-
ningsforening, Orienteringsklubben 
Vest, og der var der SUP-surfing, 
klatring, mountainbike og GPS-løb. 
Vi havde 400 gæster. 

NaturKulturVarde var tovholdere. 
Vi afholder møder inden dagen med 
de frivillige. Der var i år tema om 
fugle, og det var der stor interesse for.

Fredagen inden var jeg i lokal-
radioen, søndag morgen blev jeg 
interviewet af P4 Esbjerg, og der var 
omtale i flere aviser. Alle deltagerne 
var glade og tilfredse, og vi glæder 
os til næste år. 

Herning Kommunes skove
(7400 Herning) De vigtigste aktiviteter 
var skovningsmaskine og Silvatec-
hugger der viste udtynding og omsæt-
ning til flis. To pyntegrøntlifte løftede 
gæsterne 18 meter op i luften med 
udsigt over hele skoven og Herning. 

Der var skattejagt med spørgsmål 
for børnene, bueskyttelaug, pande-
kagebagning, DOF, udstilling om FSC 
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Smådyr fra søen studeres i Solbæk Skov på Nordals.
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og PEFC certificering omsat til for-
ståeligt dansk, stand med brænde 
og energitræ. 

Der kom 400 mennesker, flere end 
forventet. TV Midt Vest lavede et 
udmærket indslag på 140 sekunder. 
Alle aktiviteter var meget populære 
og velbesøgte. Forløb som håbet, og 
gæsterne virkede tilfredse. 

Det blev en god formidling af 
skoven som arbejdsplads, natur-
værdierne i skoven, træ som råstof, 
skovcertificering osv.

Forberedelse: To fra HedeDan-
mark, to fra kommunen i 3 dage 
pr. mand. På dagen: To fra HD, 5-6 
fra kommunen. Udgifter: Løn til 
ovenstående + flishugger, lifte og 
fældebunkelægger i 1 dag. Fra Hede-

Danmark vil vi konkludere, at det 
var en rigtig god dag, som klart var 
anstrengelserne værd.

Legind Skov
(7900 Nykøbing Mors) Der var tre 
vandringer med den tidligere skov-
foged som har arbejdet for Plant-
ningsselskabet Legind Bjerge siden 
1949. Der blev tre grupper på 25-30 
mennesker. 

Lammeklapning var populært og 
ligeså bålet med pandekager med 
hakket skvalderkål / brændenælde 
osv. Desuden smag på birkesaft, 
sansesti og dyreorienteringsløb.

Der kom over 300 mennesker. Det 
er første Skovens dag her, så det er 
over forventning. Der var en helt fan-

tastisk stemning – meget glade men-
nesker, og folk hyggede sig virkelig.

Mit udbytte var glæden ved at få 
så mange ud og nyde forårsskoven 
- et supergodt samarbejde med DN 
- Naturklubben - skovfogeden - na-
turvejlederen - skovens ejere. Det 
kan der bygges videre på i andre 
sammenhænge.

Der er brugt utrolig mange timer 
på kontakt til deltagere - koordina-
tion, lave program, trykke foldere, 
dele foldere og plakater ud, kontakte 
avis, skrive artikel, lave annoncer, 
kontakte radio, kommunens hjem-
meside osv. Udgifter: Trykning af 
foldere: 2000 kr, klatreinstruktør 
3100 kr, annoncer 1500 kr. 

Ørnbjerg Mølle
(8400 Ebeltoft) Vi havde et meget 
vellykket arrangement. Der kom 
300, flere end vi havde håbet.

Der var stor interesse for de 
guidede ture og for ”natur- og jagt-
stien”, og der var kø ved bue- og 
luftbøsseskydningen. Der var stor 
interesse for standen om det profes-
sionelle skovbrug med spørgsmål 
om værktøj og info-plancherne. 

Der var stor efterspørgsel på 
”jægergryde»/-suppe (som hurtigt 
blev udsolgt) og på de 700 gratis 
smagsprøver af grillet dyrekølle. 
Der var stor interesse for de vildtop-
skrifter, vi uddelte i jagtudstillingen. 

Også de øvrige medvirkende 
(spejderne, Naturcenter Syddjurs, 
Nationalpark Mols Bjerge og Biav-
lerne) havde pænt besøg.

Jeg føler at alle gæster var meget 
positive. Personligt var jeg meget 
glad for den store interesse for 
info-standen om det professionelle 
arbejde i skoven (den var lavet og 
bemandet af et af vore yngre med-
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Blade fra skoven i Uhrehøje Plantage ved Farsø og jagtudstilling i Ørnbjerg Mølle.

Luftgynge i Legind Skov havde 200 besøgende dagen igennem.
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lemmer, der er skovarbejder). Jeg 
var også glad for interessen for vor 
egen jagtudstilling, hvor vi fortalte 
om vildt- og naturpleje.

Vi har brugt 7-8.000 kr. på arran-
gementet.

Ny Ryomgård Skov
(8550 Ryomgård) Vi havde 70 gæ-
ster, langt over forventning. Jeg fik 
utroligt positive tilbagemeldinger, 
og spørgelysten var så stor, at vi 
fortsatte til kl. 13.30, selvom vi var 
færdige med turen lidt over 12.

Jeg fik et par nye småkunder 
(ejere af mindre skove). Ny Ryomgård 
fik kontakt til en flok nye potentielle 
brugere af stedets festsal, samt 
kunder til brænde og oksekød.

Jeg har brugt 1,5 dag på planlæg-
ning, udsende breve og pressemed-
delelser, samt hænge plakater op. 
Der var udgifter til øl/vand/transport/
frimærker på 800 kr.

Jeg håber jeg har overskud til at 
deltage næste år, da det har været en 
positiv oplevelse. Men det har godt 
nok været hårdt midt i en plante-
sæson som er startet alt for sent.

Fotos: Karen C Møller, Martin Ammentorp, 

Erik Schou Sørensen, Claus Hjelm, Karin 

Winther, Jørgen Brøgger, Camille Mørk, 

Søren Paludan, Torben Hjøllund Mortensen, 

Søren Fodgaard. En del af fotograferne 

havde deltaget i fotokonkurrencen.
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Alle deltagere på Skovens Dag 
2013, opstillet efter postnummer

2970 Jagt- og Skovbrugsmuseet

3730 Poulsker & Bodilsker Plantager

4060 Ryegaard Gods

4100 Kærehave Skov

4242 Espe Gods

4300 Ladegårdsskovene

4320 Ledreborg

4420 Hellede Skov

4440 Lindholt Skov

4450 Dønnerup Gods

4654 Strandparken

4720 Faksinge Skov

4760 Rosenfeldt Gods

4791 Klinteskoven

5380 Hverringe

5450 Vossevangen

5750 Tingskoven

5900 Longelse Bondegårdsskov

5953 Tranekær Gods

6000 Houensodde Spejdercenter

6100 Sønderskovgård

6360 Eggebæk Plantage

6430 Solbæk Skov

6623 Fromsseier Plantage A/S

6682 Klelund

6710 Marbæk Plantage

6800 Varde Søndre Plantage

6880 Tarm Kommuneplantage

7000 Trelde Næs

7260 Sdr. Omme Plantage

7400 Herning Kommunes skove

7400 Rind Plantage

7470 Slægtsgården ved Karup Å

7490 Egelunden

7700 Kronborg Plantage

7800 Skive Plantage

7870 Eskjær

7900 Legind Skov

8300 Rathlousdal Gods

8400 Ørnbjerg Mølle

8550 Ny Ryomgård  

8620 Bredmose Skov

8680 Rye Nørskov Gods

8850 Løvskal Skov

9280 Høstemark skov

9330  Jagt og Skovbrugsmuseet 

Dorf Møllegård

9380 Ideon Skovbutik

9560 Tofte skov

9640 Uhrehøj Plantage

9970 Bannerslund


