Skovens Folk - temaet for Skovens Dag 2014
1. Hvem er skovens folk?

3. Skovenes ansatte: Kendte af navn,
men ikke af gavn

Danmarks skove er bygget af skovejere, skovarbejdere, skovfogeder, skovridere, vildtforvaltere og skoventreprenører. Alle disse skovens folk har også skabt den
faglige viden der bærer dansk skovbrug.
I vore dage er der endnu flere slags folk i skovene:
Naturvejledere, lærere, terapeuter, foreninger. Og så
er der alle skovenes mange gæster.
Hør om folkene i din skov:

Cirka 5000 er ansat i skovbruget. Halvdelen er lønmodtagere, halvdelen er selvstændige (typisk skoventreprenører). Beskæftigelsen i skovbruget har været svagt
stigende siden 2009, og det er de selvstændige der er
blevet flere af. Forklaringen er især det voksende marked for energitræ.
De fleste ansatte i skovene er uddannet på Skovskolen i Nødebo, typisk som skov- og landskabsingeniører eller som skov- og naturtekniker. Over 80 % af de
ansatte i skovene er mænd.

 Hvem ejer skoven? Hvorfor vil de eje den?
 Hvem arbejder i skoven? Hvad laver de?
 Hvem bruger skoven? Hvad får de ud af det?

2. Skovenes ejere: Ukendte for de fleste
De danske skove består af over 25.000 ejendomme.
Mange danskere, især byboer, tænker aldrig over
hvem der ejer skovene. Eller om skovene er offentlige
eller private.
Mange bliver overraskede over at næsten 3/4 af
skovene ejes af private personer, fonde eller stiftelser.

I 1959 skrev Erling Poulsen romanen "Komtessen Betina" som føljeton i "Illustreret Familie Journal". 2 år
senere blev historien filmatiseret med Poul Reichardt
som den stærke, nøjsomme, retskafne og lækre enlige
far - og skovfoged på godset Hardenborg.
Det var fantastisk branding af faget og typisk for
fortidens romantiske forestilling om skovfogeders liv
og arbejde. Litterært interesserede har måske også
bidt mærke i at Lady Chatterleys elsker var skovfoged.

private ejere 70 %
fonde og stiftelser 4 %
statsskove 18 %
kommuner og anden offentlig 6 %
ukendt 2%
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En gang var skovens ansatte kendt af mange og omgærdet af romantiske forestillinger om et lykkeligt liv i
harmoni med naturen, hunden, piben og riflen.
Arbejdet havde høj status, selv om det for det
meste foregik isoleret sammen med nogle få kolleger,
langt fra bylivet og med fokus på noget så stillestående som træer.

4. Skovenes brugere: Alle kender
dem, det er dem selv
Nogle fakta fra Skov & Landskab, Københavns Universitet:
 Det samlede antal besøg i Danmarks skove er cirka
70 millioner pr. år, svarende til 13 besøg pr. dansker. pr. år i gennemsnit. Et besøg varer cirka 1,5
time.

Nu er tiderne skiftet.
Der er nok stadig romantiske forestillinger om livet
som skovmand, men det er blevet noget mere umuligt
at leve et fredeligt og isoleret arbejdsliv i skoven kun
med træerne.
Nu handler jobbet i høj grad også om livet omkring
træerne – om skovenes gæster, deres velfærd, biodiversitet, forhandlinger med myndigheder og at få
økonomien til at hænge sammen.
Skovenes ansatte skal kunne både skovdyrkning,
planlægning, træproduktion, naturforståelse, driftsteknik, kommunikation, arbejdsledelse og ikke mindst
økonomi. Den er dén viden og erfaring der skal sikre
bæredygtige danske skove med mindst lige så mange
værdier om 50 og 100 år.
På Skovens Dag kan du høre om skovmandens
hverdag, glæder, problemer og beslutninger - og om
hvornår man kan anbefale unge mennesker til at søge
en skovbrugsuddannelse.

 88 % af alle danskere er i skoven mindst én gang
om året.
 Kort og let adgang til skovene har stor betydning
for om folk kommer derud.
 Mænd 61-78 år er 4 gange så ofte i skoven som
kvinder 16-20 år.
 Hundeejere er 2,5 gange så ofte i skoven som andre.
 Traditionelle og store brugergrupper er fx jægere,
ryttere, ornitologer/botanikere og spejdere. Nye
store brugergrupper er mountainbikere, stavgængere og rollespillere.
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