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1. Skovbrugets invitation til danskerne 
 
 
 

 
På Skovens Dag inviterer skovbruget danskerne på 
skovtur med cirka 70 arrangementer i private, kom-
munale og statsejede skove. 
 Skovens Dag afholdes årligt, som regel første søn-
dag i maj. 
 Skovens Dag afholdes af Dansk Skovforening og 
støttes af Nordea-fonden. 
 

 
 

1.1 Meningen med Skovens Dag 
 
Næsten alle kender og elsker skoven og får deres bed-
ste oplevelser i fritiden i skoven. 
 Men næsten ingen kender skovbruget eller ved 
hvad skovdrift betyder for skovens udseende, naturen, 
miljøet og skovgæsterne. Og næsten ingen ved at 
skovenes træ er verdens mest miljøvenlige råstof. Træ 
er en nøgle til en fossilfri fremtid, hvis skoven dyrkes 
bæredygtigt.  
 Meningen med Skovens Dag er derfor at øge dan-
skernes viden om skovbrug, deres glæde ved at bruge 
skoven og deres dialog med skovbruget. 
 

 
 
Flådeegene blev plantet i 1800-tallet, fordi de en dag 
skulle fældes og bruges til skibsbygning. Det kan fx 
være en god historie at fortælle på Skovens Dag. 

 
 

1.2 Vær med 
 
Indholdet af et arrangement er helt op til de enkelte 
arrangører. 
 Et arrangement kan gennemføres enkelt, billigt og 
uhøjtideligt, og stadig blive en stor succes. Gæsternes 
gode oplevelse er vigtigere end antallet af gæster. 
 Vis gæsterne hvad meningen er med den skov de 
kan lide: Hvorfor ser den sådan ud, og hvad skal der 
ske med den? 
 Arrangementet kan sprede forståelse for skovens 
vilkår, muligheder og produkter. 
 Så vær med. For din skovs skyld, for danskernes 
skyld og for hele skovbrugets skyld. 

 
 

1.3 Tilmeld  
 
Tilmeld dit arrangement på am@skovforeningen.dk. 
 Skriv kort om, hvad gæsterne vil få at se, og indsæt 
også meget gerne et foto fra din skov. Se eksempel i 
afsnit 7. 
 Så bliver arrangementet blandt andet vist på Dan-
markskortet med alle Skovens Dags arrangementer. 
 
 

 
 

Arrangementerne på Skovens Dag 2016

  

http://www.naturstyrelsen.dk/Naturoplevelser/NetopNu/SkovensDag/
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2. Arrangementets indhold  
 
 

 
Tænk over din målgruppe 
 
Hvem vil du gerne præsentere din skov for? Hvem vil 
du gerne have kommer til dit arrangement? 
Nogle gode tommelfingerregler: 
 

 Vandreture og naturværdier tiltrækker typisk mid-
aldrende og ældre gæster. 
 

 Mange forskellige aktiviteter på én gang tiltrækker 
typisk børnefamilier. 
 

 Mulighed for at optage gode billeder og skrive 
gode historier tiltrækker lokale medier. 
 

 Lokale medier tiltrækker lokale politikere. 
 
Når du har en ide om hvilken målgruppe du sigter på, 
så tænk over hvilke oplevelser, folk fra den gruppe 
kunne blive glade for til dit arrangement. 
 Tal med familie, venner, naboer og kolleger om 
det. De kan have masser af ideer og gode historier der 
kan hjælpe til at ramme målgruppen bedst muligt. 
  

  
 

2.1 Guidede ture: Simpelt og stærkt 
 
Guidede ture er den simpleste aktivitet – og den stær-
keste til at formidle et budskab. 
 Guidede ture er velegnede som kernen i et mindre 
Skovens Dag-arrangement eller som særligt tilbud i et 
større arrangement. 
 Gå en tur i skoven og gør holdt med mellemrum 
når der er en god historie at fortælle. 
 
Emner på en guidet tur kan være: 
 

 Kulturminder 

 Markante gamle træer og bevoksninger 

 Træer i landskabet - solitærtræer og bevoksninger 

 Aftryk i skoven og på træerne fra tidligere tiders 
driftsformer såsom stævningsskov, græsning osv. 

 Dyrehold i skoven (får og svin) 

 Skovens produkter, fx brænde, tømmer, juletræer, 
jagt, ridning, skovbørnehaver, grundvand 

 Historisk gode træarter til konstruktion af bue og 
pil, håndredskaber, træsko, flettede kurve og hegn 

 Skoven som historiske betydning som arbejdsplads, 
måske også for sankere  

 Skovens dyrkning og løbende pleje, herunder den 
beskedne brug af kemikalier 

 Foryngelse af skoven, fx plantning og selvsåning 

 Skovens dyre- og planteliv 

 Gæsters brug af skoven, herunder adgangsregler 

 Skovens økonomi 

 Naturhensyn 

 Naturvenlig skovdrift 

 Jagt og vildt 

 Vandet i skoven 

 Svampe til gavn og til skade 

 Svampe til at spise (kun specialister) 

 Skovsundhed 

 Skovrejsning 

 Anden virksomhed knyttet til skoven, fx en gårdbu-
tik, maskincentral, planteskole, naturskole eller re-
staurant 

  
Vis meget gerne skovbrugsaktiviteter, fx:  
 

 Træfældning 

 Manuel skovning og skovarbejderens udstyr 

 Manuel splitning af stammer til brædder og plan-
ker med primitiv håndøkse, kiler og træhammer 

 Skovningsmaskiner, fx til flis 

 Tynding 

 Topkapning 

 Kratrydning 

 Plantning og pleje af kulturer 

 Rensning 

 Brændesankning og oparbejdning af brænde 

 Opskæring/Udslæbning 

 Opmåling af træ 

 Demonstration af værktøj 

 Klipning af pyntegrønt, også fra lift 
  
Afslut omkring et bål 
 
Afslut meget gerne en guidet tur omkring et tændt bål. 
Og gerne med en kasse øl og vand. 
 Dér sker tit den allerbedste samtale med gæsterne. 
Bål gør mange mennesker glade og imødekommende. 
 Hvis du også har sørget for snobrødsdej og pinde, 
er succesen hjemme hos børnefamilierne. Find den 
gode opskrift på snobrød på www.skoven-i-
skolen.dk/content/snobr%C3%B8d-0  
 

http://www.skoven-i-skolen.dk/content/snobr%C3%B8d-0
http://www.skoven-i-skolen.dk/content/snobr%C3%B8d-0
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2.2 Et trin op: Centralt mødested, 
eventuelt med mad og salg 
  
Det er en god idé med et centralt mødested, hvis der 
er flere aktiviteter på én gang. Igen sætter kun fanta-
sien grænser, men tidligere aktiviteter har fx været: 
 

 udgangspunkt for ture  

 informationstelt 

 udstilling 

 uddeling af kort, foldere, program  

 bålplads, grillplads 

 salg af øl, vand, mad 

 en høj gynge hængt op i et træ 

 en hængekøje 
 
Omkring mødestedet ligger aktiviteterne. 
 Der kan være en rute, som starter og slutter ved 
mødestedet. Langs ruten kan der eventuelt være for-
skellige aktiviteter. 
 Aktiviteterne kan også være placeret så man skal 
gå fra mødestedet til aktiviteterne og tilbage igen for 
at komme til næste sted. 
  
 

Salg af mad og drikke 
 
Mad og drikke kan sælges af folk udefra, fx den lokale 
slagter eller spejdere. Man kan også opfordre gæster-
ne til at medbringe madpakker på Skovens Dag. Tænk 
over: 
 

 Øl og vand 

 Grillet rådyr, grillet lam 

 Salat og flutes 

 Frugt 

 Is 

 Pølser 

 Kaffe og "skovsnegle" 
 
Salg af andet 
 

 Vildt 

 Brænde 

 Gevirer 
  
Praktisk udstyr 
 

 Borde 

 Bænke 

 Affaldssække og -spande 
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2.3 Aktivering af gæsterne 
 
Aktiviteter for gæsterne selv kræver lidt mere plan-
lægning - og trækker flere gæster til. Det kunne være: 
 

 Fældning med håndsav 

 Brændeflækning 

 Kan du kende træerne? 

 Skydning med slangebøsse 

 Jagtprøve 

 Konkurrence: gæt træarter ud fra veddet og gæt 
veddets anvendelse 

 Pod en stamme med østershatte 

 Træ-/maste klatring 

 Ridning 

 "Gå selv"-ture: skattejagt, kend træerne 

 Tipskupon: Prøv din naturviden 

 Savning med langsav 

 Fremstilling af urte-/kryddersnaps 

 Afsøgning af områder med metaldetektor 
 
 

 
 
 
Aktiviteter specielt for børn 
 

 Plant et træ 

 Fældning (udrensning) 

 Snobrød 

 Sansesti: Med bind for øjnene skal børnene finde 
vej ved at lugte, føle, høre og smage – på fx dyre-
skind, træprodukter, skovsyre, ramsløg. 

 Skattejagt 

 Konkurrence: kender du skovens dyr 

 Se på dyr fra et vandhul 

 Lav mad af vilde planter 

 Tømme muse- og insektfælder sat ud dagen før 

 Snit i træ (biler, brummere, fløjter, fuglekasser, 
spil, blyanter) 

 Træsvævebane 

 … se meget mere på www.skoven-i-skolen.dk 
 

Se på noget andet end skov 
Der kan være mange andre spændende ting at vise 
frem. Tidligere gæster er blevet taget med ud for at se 
på eksempelvis: 
 

 Gravning af løvfrødam 

 Rydning af mose 

 Naturgenopretningsprojekter 

 Skovens dyr 

 Naturpleje 

 Gravning af grøfter 

 Kunstner skærer træ 

 Jagtaktiviteter (opbrækning af vildt, schweisshund, 
jagthund, demonstration af våben) 

 Heder, opståen og pleje 

 Ridning, jagt, orienteringsløb 

 Kulturminder (gravhøje, historiske steder) 

 Fuglestemmer 

 Jagthornsblæsning 

 Tørvegravning 

 Landbrug 

 Politihunde i aktion 
 

2.4 Involvering af foreninger og sko-
vens brugere 
 
Involvering af frivillige organisationer i arrangementet 
giver både arrangementet mere indhold og styrker 
markedsføringen. Det kan give mange ekstra gæster. 
 

 Skovkonsulenter 

 Jægere (jagtsti, demonstration af opbrækning af 
vildt, jagtprøve). 

 Schweiss-hundefører 

 Naturvejledere 

 Spejdere 

 Lokalhistoriske foreninger 

 Ornitologer 

 Rideheste, lokal rideskole 

 Militær og hjemmeværn 

 Jagthundetræning 

 Politi med hunde 

 Mountainbikes 

 Skovbørnehaver 

 Orienteringsløb 

 Lystfiskere 

 Lokal skoventreprenør 

 Museumsfolk 

 Skovskolens rullende afdeling 

 Natur og Ungdom 

 Lokal naturinteresserede 

 Forskere 
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3. Tema 2018: Skovens Historie 
 
 
 

 

Hvert år har Skovens Dag et tema 
 
Temaet bliver brugt i den landsdækkende markedsfø-
ring af dagen. Temaet er som regel bredt og giver 
mulighed for: 
 

 Dialog om skovens muligheder og udvikling. 
 

 Præsentation af konkrete aktiviteter og planer i 
skoven. 
 

 Deltagelse af frivillige organisationer for fx natur, 
friluftsliv, lokalhistorie og mange flere. 

 
De deltagende skove bestemmer selv hvordan de vil 
eller ikke vil bruge temaet i deres eget arrangement. 
 
Så brug temaet som inspiration. Husk at nogle gæster 
kan møde op med fotografiapparat for at fotografere 
årets tema (se afsnit 4 om fotokonkurrencen). 
 

 
 

3.1 Årets tema 
 
Temaet ’Skovens historie’ er bredt og giver rig mulig-
hed for at tale med gæsterne om skov på Skovens Dag. 
Der kan eksempelvis fortælles om: 

 Hvorfor eksisterer din skov? – har den ”altid” 
været der? Er den plantet efter fredsskovs-
forordningen i 1805 eller er den resultat af 
nyere tids skovrejsning? 

 Hvorfor ser din skov ud som den gør? 

 Hvilke træer er i skoven og hvordan udvikler 
træerne sig over tid? 

 Hvem har tidligere ejet skoven? 

 Har din skov en helt særlig historie som har 
lokal eller national betydning? 

 Er der lokale fortællinger, hvor din skov ind-
går? 

Kun få danskere ved hvilken gavn skovene og skovbru-
get gør for Danmarks skønhed, beskæftigelse, produk-
tion, naturværdier, miljø og folkesundhed. Derfor kan 
der også fortælles mere bredt om skov og skovbruget:  

 Forskellen på skovdrift i gamle dage og nu.  

 Hvilken betydning har skovene haft for sam-
fundsudviklingen i Danmark? 

 Hvad tilbyder skovene det danske samfund i 
dag?  

 Hvordan ser du skovene og skovbruget i 
fremtiden?  

 

3.2 Aktuel dansk skovpolitik 
 
Danmarks seneste nationale skovprogram er fra 2002. 
 
Der er bred enighed i Folketinget om at Danmark skal 
have mere skov. Målsætningen fra 1989 om at fordob-
le Danmarks skovareal gælder derfor stadig. Tilplant-
ningen sker dog kun cirka halvt så hurtigt, som hvis 
fordoblingen skal ske i løbet af en trægeneration som 
Folketinget i 1989 besluttede. Det til trods for at 
landmænd i mange områder kan få støtte til at om-
danne marker til skov.  
 
I 2011 skrev 16 organisationer i Skovpolitisk Udvalg i 
enighed 44 anbefalinger til Folketinget om en fremti-
dig dansk skovpolitik. Se dem på 
www.skovforeningen.dk. 
 Regeringen har til hensigt at den vil lancere sin 
skovpolitik i et nyt nationalt skovprogram. 
 
Skovprogrammet vil måske fastlægge hvilke af skove-
nes mange, mange muligheder der skal udvikles og 
udnyttes - og hvordan. 
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3.3 Ti skovpolitiske særkender 
 

 Skovens rummer masser af værdier og muligheder: 
De producerer træ (verdens mest miljøvenlige rå-
stof) til produkter og til energi, levesteder til dyr og 
planter, skønhed, oplevelser, rent grundvand, kul-
turhistorie og arbejdspladser på landet. 
 

 Masser af særinteresser og organisationer interes-
serer sig derfor for skovene. 
 

 Lang tidshorisont: Skovpolitik skal række 100 år ud 
i fremtiden, ligesom skoven. Men politikeres tids-
horisont er sjældent mere end 4 år. 
 

 26.000 individuelle skovejere skal realisere Folke-
tingets og kommunernes politiske mål. 
 

 Næsten hele befolkningen elsker skoven. 
 

 Mange har det skidt med at træer bliver fældet. 
 

 Næsten ingen ved hvad skovbruget laver og hvil-
ken gavn fx træ gør. 
 

 Skovbrug er et økonomisk meget lille erhverv i 
Danmarks bruttonationalprodukt. 
 

 Mange af skovenes værdier er vanskelige at pris-
sætte, fx fuglesang og frisk luft. 
 

 Stor international påvirkning af skovpolitikken, fx 
fra EU, FN, regnskovsdebat og træmarkedet. 

 
 

3.4 Hvilken forskel gør en skovpolitik? 
 
Temaet "Skovens Historie" kan give god diskussion: 
 
 Hvad betyder nutidens politik for din skovdrift og 

dermed for hvordan din skov kommer til at se ud 
om 100 år?   

 
 Hvad betyder det hvis politikerne er ligeglade med 

skovene og med at føre skovpolitik? 
 
 Hvad ønsker du fra politikerne og fra en dansk 

skovpolitik? Penge? Viden? Ingen indblanding? 
 

 Hvad ønsker gæsterne af en dansk skovpolitik?
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4. Fotokonkurrencen og Skovquizzen 
 
 
 
 

Alle gæster kan deltage 
 
Fotos til konkurrencen skal være taget til et Skovens 
Dags-arrangement. 
 
Fotos kan indsendes via www.skovensdag.dk eller med 
hashtagget #skovensdag2018 på instagram. Indsendte 
fotos bringes på hjemmesiden. 
 
Der vil være præmier til de tre bedste fotografier. 
Præmierne sponsoreres af Nordea-fonden.  
 

 
 
 

4.1 Fotografér Skovens Historie  
 
De fleste skovtræer har potentiale til at leve meget 
længere, end vi mennesker gør. Og hvor de har fået 
lov, er de ofte blevet flere hundrede og nogle gange 
tusinde år. Samtidig er storslåede stendysser og jætte-
stuer, som ellers ville have været fjernet for at gøre 
plads til marker og landbrug, blevet beskyttet og beva-
ret af skovene. Vores skove er altså fulde af historiske 
vingesus og spændende minder om menneskets og 
naturens fortid.  
 
Det er disse historier, deltagere på Skovens Dag skal 
vise frem med de billeder, de tager til fotokonkurren-
cen i 2018. Sammen med billedet kan deltagerne des-
uden indsende en kort billedtekst. 
 
Jo bedre man kan fotografere skovens historie, jo 
bedre chancer har man for at vinde en præmie i Sko-
vens Dags fotokonkurrence. Gode ideer til et godt 
fotografi får man måske ved at tale med arrangøren og 
de andre skovgæster om, hvad de kunne tænke sig af 
skovene i fremtiden. 
 
Arrangementerne præsenterer ofte også en god mu-
lighed for at tage gode billeder af skoven – især under 
årets tema om Skovens Historie. Deltagere er tidligere 
blevet inviteret med på blandt andet en fotosafari, 
hvor de ved solopgang blev ledt ud til de bedste steder 
at se dyrene vågne i det tidlige morgenlys. 
   
  

 
 

4.2 Regler og betingelser 
 

 Kun fotos taget ved et Skovens Dag-
arrangement søndag den 6. maj 2018 kan del-
tage i konkurrencen. 

 

 Konkurrencen løber til mandag 14. maj 2018 
kl. 10.00.  

 

 Vinderne bliver offentliggjort onsdag 23. maj 
på www.skovensdag.dk. Vinderne får direkte 
besked. 

 

 Fotos skal være taget af indsenderen der skal 
have ophavsret til fotoet. 

 

 De indsendte personlige oplysninger behand-
les fortroligt og udleveres ikke til tredjepart. 
Vinderne vil blive nævnt med navn og by. 

 

 Dansk Skovforening kan gengive indsendte 
fotos ved omtale af fotokonkurrencen og 
Skovens Dag, fx på internettet, i tidsskrifter, 
pressemeddelelser, breve, mails. 

 

 Dansk Skovforening må videregive indsendte 
fotos til 3. part i forbindelse med presseomta-
le for Skovens Dag. I denne forbindelse vil fo-
tografen blive krediteret med navn. 

 

 Fotos må ikke være stødende. 
 

 Hvis en eller flere personer kan genkendes på 
et foto og hvis fotoet viser person(er) tæt på, 
skal den eller disse personer have givet ac-
cept til at fotoet indsendes til konkurrencen. 

 

 Dansk Skovforening kan uden varsel fjerne fo-
tos som vurderes ikke at opfylde betingelser-
ne. 
 

 Erstatningskrav mod Dansk Skovforening, 
pga. fotos der ikke overholder ophavsret eller 
regler om offentliggørelse, videresendes til 
den, der har indsendt fotoet og har krænket 
3. parts rettigheder. 

http://www.skovensdag.dk/
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4.3 Skovquizzen 
 

Der afholdes også en quiz i dagene op til og efter Sko-
vens Dag, hvor en række spørgsmål tester gæsternes 
viden om de danske skove og skovens liv. Spørgsmåle-
ne knytter sig alle til årets tema, og der vil være fem 
præmier til deltagere, der har svaret rigtigt på alle 
spørgsmål. Vinderne udvælges tilfældigt. 

 
 
 
Quizzen foregår på internettet, men bliver også brugt 
til at promovere Skovens Dag i tiden op til. På dagen 
for selve arrangementet har arrangører tidligere med 
succes delt flyers ud til deltagerne for at få flere til at 
være med i quizzen og kampen om de fede præmier. I 
2016 var der fx fem lækre Fjällräven tasker på højkant.
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5. Præsentation af skovens folk 
 
 
 

 

Skovens folk er altid aktuelle 
 
Hvem er skovens folk? Det er de fagfolk der har bygget 
Danmarks skove - skovejere, skovarbejdere, skovfoge-
der, skovridere, vildtforvaltere og skoventreprenører. 
Og så er det alle skovenes mange gæster, naturvejle-
dere, lærere, terapeuter og foreninger. 
 På Skovens Dag kan gæsterne møde dem og høre 
hvad de gør for skovene, for naturen og for alle der 
elsker at komme i skoven. 
 For gæsterne gør det Skovens Dag endnu bedre at 
møde gode mennesker ude i skoven. 
 

 
 
 

5.1 Gæsterne husker de skovfolk de 
møder 
 
Danmarks skove er bygget af skovejere, skovarbejde-
re, skovfogeder, skovridere, vildtforvaltere og skoven-
treprenører. Og 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. 
 
Fortæl om folkene i din skov: 
 

 Hvem ejer skoven? Hvorfor vil de eje den? 
 

 Hvem arbejder i skoven? Hvad laver de? 
 

 Hvem bruger skoven? Hvad får de ud af det? 
 
 

5.2 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. 
 

 
 
Tal fx med gæsterne om hvad ejerforholdene i din 
skov betyder for skoven, for dens udseende og indhold 
og for brugerne af skoven. 
 
 

5.3 Skovenes ansatte: Kendte af navn, 
men ikke af gavn 
 
Cirka 5000 er ansat i skovbruget. Halvdelen er lønmod-
tagere, halvdelen er selvstændige (typisk skoventre-
prenører). Beskæftigelsen i skovbruget har været svagt 
stigende siden 2009, og det er de selvstændige der er 
blevet flere af. Forklaringen er især det voksende mar-
ked for energitræ. 
 De fleste ansatte i skovene er uddannet på Skov-
skolen i Nødebo, typisk som skov- og landskabsingeni-

private ejere 70 %

fonde og stiftelser 4 %

statsskove 18 %

kommuner og anden offentlig 6 %

ukendt 2%
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ører eller som skov- og naturtekniker. Over 80 % af de 
ansatte i skovene er mænd. 
En gang var skovens ansatte kendt af mange og om-
gærdet 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 stilleståen-
de som træer. 
 
 

 
 

 
I 1959 skrev Erling Poulsen romanen "Komtessen Beti-
na" 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. 
 
 
Nu er tiderne skiftet. 

Der er nok stadig romantiske forestillinger om livet 
som skovmand, men jobbet og skovfaget har næppe 
samme høje anseelse som i 1900-tallet. Det er også 
blevet noget mere umuligt at leve et fredeligt og isole-
ret arbejdsliv i skoven kun med træerne. 
 Nu handler jobbet i høj grad også om livet omkring 
træerne – om skovenes gæster, deres velfærd, biodi-
versitet, forhandlinger med myndigheder og først og 

sidst om den evindelige jagt på indtægter og rationali-
seringer der kan få økonomien til at hænge sammen. 
 Skovenes ansatte skal kunne både skovdyrkning, 
planlægning, træproduktion, naturforståelse, drifts-
teknik, 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. 
 Fortæl fx gæsterne om skovmandens hverdag, 
glæder, problemer og beslutninger. Tal med gæsterne 
om hvornår man kan anbefale unge mennesker til at 
søge en skovbrugsuddannelse. 
 
 

5.4 Skovenes brugere: Alle kender 
dem, det er dem selv 
 
Nogle fakta fra Københavns Universitet, Institut for 
Geovidenskab og Naturforvaltning: 
 

 Det samlede antal besøg i Danmarks skove er cirka 
70 millioner pr. år, svarende til 13 besøg pr. dan-
sker. pr. år i gennemsnit. Et besøg varer cirka 1,5 
time. 
 

 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 an-
dre. 
 

 Traditionelle og store brugergrupper er fx jægere, 
ryttere, ornitologer/botanikere og spejdere. Nye 
store brugergrupper er mountainbikere, stavgæn-
gere og rollespillere. 

 
Tal fx med gæsterne om hvordan de opfatter sig selv i 
skoven: Som gæster? Som ejere? Har de et personligt 
forhold til skoven eller bruger de den mest som kulisse 
for at dyrke sport? 
 Og hvad mener gæsterne om de andre brugere af 
skoven? 
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6. Formidling af skovens plan 
 
 
 

 

Skovens plan er altid aktuel 
 
Dette afsnit giver ideer til hvordan du kan formidle 
dette altid aktuelle emne på Skovens Dag. 
 
Næsten alle Danmarks skove har et formål og 10-100-
årige planer for hvad der skal ske. Skovenes planer er 
usynlige for gæsterne, men planerne er overalt og 
styrer skovenes udseende. 

Vis fx gæsterne hvad meningen er med den skov 
de kan lide: Hvorfor ser skoven sådan ud, og hvad skal 
der ske med den? 

Det giver gode muligheder for dialog med gæster-
ne om skovens muligheder og udvikling, præsentation 
af konkrete initiativer og planer samt deltagelse af 
frivillige organisationer for fx natur, friluftsliv, lokalhi-
storie og mange flere - hvis det er det du vil. 
 

 
 

6.1 En guidet tur og et A4-papir  
 
Et guidet tur er den allermest effektive måde at for-
midle skovens plan på. 
 Giv gerne gæsterne et papir med hjem om skoven. 
Gerne kortfattet, fx én A4-side. Jo mindre der står, jo 
mere bliver det læst. Papiret kan indeholde: 
 

 Skovens driftsformål 
 

 Et kort over skoven. Alene på grund af kortet vil 
mange gæster beholde papiret 
 

 Skovens areal, areal med forskellige træarter og 
ubevoksede arealer 
 

 En punktopstilling over planlagte aktiviteter i de 
kommende år 
 

 Kontaktperson, mailadresse, telefonnummer, 
www-adresse. 

 
 

6.2 Formålet: Hvad vil du med din 
skov? 
 
Dette bliver nemt en filosofisk diskussion. Den interes-
serer mange gæster. Især hvis de ikke før har tænkt 
over skovens dybere mening. Det bliver også nemt en 
historisk diskussion: Hvilke driftsformål og begivenhe-
der, fx stormfald eller handler, i fortiden har ført sko-
ven frem til det den er i dag? 
 Find fx inspiration (emner og synspunkter) til den-
ne diskussion i Skovforeningens værdigrundlag: 
 
”Danmarks skove og natur rummer uerstattelige og 
meget forskellige værdier, både for ejerne og for sam-
fundet. Denne mangfoldighed af værdier bør udvikles 
og sikres for fremtidige generationer af ejere og bor-
gere. De vigtigste midler er: 
 

 Ejerskab der sikrer kontinuitet og langsigtet an-
svarlighed i udviklingen af skovenes og naturens 
værdier. 
 

 Økonomi der sikrer bæredygtighed og mangfoldig-
hed i udviklingen af skovenes og naturens værdier. 
 

 Faglig viden og åbenhed der sikrer kvalitet i udvik-
lingen af skovenes og naturens værdier. 

 

 Handlefrihed der sikrer motivation og kreativitet 
for skovenes og naturens ejere og ansatte. 

 

 Et omdømme for skovenes og naturens ejere og 
ansatte der sikrer omverdenens tillid, lydhørhed, 
samarbejde og betaling for skovenes produkter.” 

 
Eller find inspiration i den folder ”……………….” som 
Skovforeningen i samarbejde med bl.a. Skovhistorisk 
Selskab udarbejder til Skovens Dag 2018 
 
Begynd gerne et besøg i skoven med at fortælle om 
hvilken type skov du overtog og hvad du selv gjort og 
gerne vil med skoven på langt sigt: 
 Hvem har ejet den og hvem skal eje den fremad-
rettet, hvilke værdier skal udvikles, hvad vil du med 
skovens træproduktion, naturværdier, dyreliv, histori-
ske værdier, friluftsliv? 
 Hvad mener gæsterne om skovens driftsformål? 
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Måske har du allerede et færdigt formuleret og ned-
skrevet driftsformål med skoven. Så citér det for gæ-
sterne. 
 Måske har du driftsformålet oppe i hovedet. Så 
gengiv det over for gæsterne. Overvej om du kan bru-
ge diskussionen med dem som inspiration til at formu-
lere driftsformålet på skrift, fx til de næste mange 
gange du kommer til at præsentere din skov og din 
skovdrift. 
 Måske har du aldrig tænkt nærmere over formule-
ringen af dit driftsformål eller hvorfor du overhovedet 
ejer din skov. Men du har alligevel dine grunde til at 
drive skoven som du gør. 
 Benyt lejligheden, fx et besøg af gæster i skoven, til 
at sætte ord på hvorfor du ejer skoven og hvad du vil 
med den. 
 
 

6.3 Status. Hvad består skoven af? 
 
Dette er en konkret diskussion. Den er ofte let at gå til 
fordi alle umiddelbart kan se hvad der bliver talt om, 
og der er ikke så meget at være uenige om. 
 
 

 
 
 
Vis et kort over skoven, og del det meget gerne ud på 
papir. Kortet kan være: 
 

 Et simpelt kort der viser veje, stier og skovens 
grænser. 
 

 Et traditionelt skovkort over afdelinger, træarter, 
aldre. 
 

 Et temakort over fx fortidsminder og historiske 
værdier, naturværdier, faciliteter for friluftslivet. 
 

 Et administrativt kort over hvad der ligger af fred-
ninger, bindinger og andre beskyttelser. 

En detaljeret bevoksningsliste og statusopgørelse er 
for meget for gæsterne. Men giv dem gerne hovedtal 
og –fakta. Det kan fx være: 
 

 Skovens størrelse. 

 Skovens træarter, tilvækst og hugst. 

 Salg af fx brænde og juletræer til private. 

 Jagt i skoven. 

 Dyreliv og særlige naturværdier i skoven. 

 Kulturminder i skoven 

 Skovens gæster, brugergrupper, særlige faciliteter 
for friluftslivet. 

 
 

6.4 Aktion. Hvad vil du gøre i skoven? 
 
Denne diskussion er både konkret og fantasikrævende. 
Det vil interessere næsten alle skovens gæster: De er 
nysgerrige efter hvad der skal ske i skoven, og de 
mærker måske en chance for selv at påvirke skovens 
udvikling ved at tale med skovens ejere og ansatte. 
 Fortæl og vis hvad dine planer er om fx: 
 

 Afdrifter. Kan provokere nogle gæsters følelser, tal 
om det. Fortæl om den skov der skal komme. 
 

 Tyndinger der skaber lys og luft. 
 

 Selvforyngelser. 
 

 Naturprojekter, fx udlæg af skoveng, anlæg af sø, 
fjernelse af krat eller opvækst, efterladelse af træ 
til forfald, etablering af udsigtspunkt. 
 

 Stier og faciliteter for friluftslivet. 
 

 … og der er nok mange andre aktiviteter at tale 
om. 

 
 
Interessant for gæsterne at se, høre om og diskutere 
 

 Hvordan vil skoven forandre udseende og indhold? 
 

 Hvad bliver konsekvenserne af forandringerne? 
 

 Hvordan bliver skovens brugere håndteret i frem-
tiden, og hvad vil du gøre ved eventuelle konflikter 
mellem brugerne.
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7. Markedsføring 
 
 
 

 

Centralt 
 
Dansk Skovforening står for den centrale markedsfø-
ring af Skovens Dag: 
 

 www.skovensdag.dk med arrangementsoversigt 

 Bred omtale på internettet bl.a. via Skovens Dags 
facebook- og instagramprofil.  

 Produktion af plakat 

 Kontakt til landsdækkende medier. 

 Efter dagen: Resultatet af fotokonkurrencen for-
midles i landsdækkende medier, og alle fotos kan 
ses på www.skovensdag.dk. 

 

Lokalt 
 
De enkelte arrangører står for den lokale markedsfø-
ring af deres arrangement: 
 

 Beskriv arrangementet på www.skovensdag.dk 

 Sæt plakater op 

 Kontakt lokale medier 

 Lav evt et event på facebook 

 Eventuel omtale af arrangementet bagefter. 
 

 
  

7.1 www.skovensdag.dk 
 
www.skovensdag.dk er central i al markedsføring af 
Skovens Dag. Siden indeholder: 
 
Tilmeldingsformular 
Hver enkelt arrangør skriver sine informationer: 

 Arrangementets indhold. Se eksempel næste side. 

 Klokkeslæt og mødested 

 Eventuelt et foto fra skoven 

 Eventuelt kontaktinformation til arrangøren. 
 
Oversigt over alle arrangementer 
Arrangementerne vises på et Danmarkskort og på en 
liste sorteret efter skovenes postnumre.  
  
Baggrundsmateriale 
Blandt andet om Skovens Dag og fotokonkurrencen. 

7.2 Plakat 
 
Der produceres en plakat som arrangørerne kan bruge 
i den lokale markedsføring af deres eget arrangement. 
 Plakaten konstrueres så det er nemt at tilføje egne 
informationer til den. De fleste vælger at påklistre et 
A4-ark med beskrivelse af deres arrangement. Brug fx 
den tekst du allerede har skrevet til 
www.skovensdag.dk. 
 Plakaten laves i to formater: A2 (60 x 42 cm) og A4 
(30 x 21 cm). 
Det gratis materiale kan bestille via en bestillingsfor-
mular, der udsendes på mail til de tilmeldte arrangø-
rer.  
 Sæt plakaterne op fx på biblioteker, skoler, i bør-
nehaver, supermarkeder og sportshaller. 
 Plakaten leveres også som fil som du kan printe ud 
og tilføje informationer om dit arrangement. 
 
 
 

 
 

Plakaten for Skovens Dag 2016 
 

http://www.skovensdag.dk/
http://www.skovensdag.dk/
http://www.skovensdag.dk/
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7.3 Lokale medier 
 
Du har allerede skrevet programmet for dit arrange-
ment på www.skovensdag.dk. Send det også som en 
pressemeddelelse til alle lokale medier, fx aviser, radio 
og tv. Måske begynder omtalen allerede her. 
 Endnu mere effektivt er at ringe til de lokale medi-
er – aviser, radio og tv. Jo flere, jo bedre. Fortæl om 
arrangementet og bliv stillet om til den journalist der 
kunne skrive om det. 
 Henvis til programmet på www.skovensdag.dk. Har 
du mere at sige om arrangementet, så gør det. 
 Journalisten er mere motiveret for at omtale ar-
rangementet hvis han kan få ekstra informationer som 
ikke står på hjemmesiden og udtalelser fra skovejeren 
eller skovfogeden. Fortæl fx om hvem man kan møde 
på Skovens Dag og om planerne med skoven. 
 Inviter gerne journalisten med en tur i skoven. Som 
regel kan sagen dog klares over telefonen. 
 
Lokalmedierne tager stort set altid historien. Gratis 
tilbud til lokalbefolkningen er godt stof. 
 Det kan nemt ende med at du bliver tilbudt et 
interview til radioen eller et tv-indslag med forhånds-
omtale et par dage inden Skovens Dag. 
 Det er den bedste reklame du kan ønske dig. 
 
Efter dagen: Reportager fra lokale arrangementer 
forudsætter normalt at der var lokale journalister 
med. Eller at arrangøren selv skriver reportagen. 
 
 

7.4 Annoncer 

 
Det koster penge at indrykke en annonce, men så er 
du også 100% sikker på hvordan dit arrangement bli-
ver omtalt og hvornår. Hos lokalaviser kan du spørge 
om avisen vil skrive en artikel hvis du indrykker en 
annonce. 
 Mange medier tilbyder også gratis eller meget 
billige annoncer til arrangementer af denne karakter. 
 
 

7.5 Kommunens og turistforeningens 
kalendere 

 
Mange kommuner, turistforeninger og andre udgiver 
kalendere over lokale arrangementer i naturen, både 
på nettet og papir. 
 De vil sikkert meget gerne omtale dit arrangement. 
Nogle har dog lang produktionstid, så spørg tidligt. 

 

 

Velkommen i 
xx-skov  

 
 

Søndag 6. maj kl. xx-xx. 
Mødested: Parkeringspladsen på x-vej, 

2 km vest for x-by. 
   
 
Velkommen til Skovens Dag i xx-skov. Kom og mød 
NN og hør om skovens bidrag til vores lokalhistorie. 
Se også hvad skal der ske i xx-skov i de kommende år 
og hvilke træer der skal fældes – og hør hvorfor. Få 
forklaret hvad det vil betyde for skovens dyr og for 
alle der bruger skoven. 
 
Vi hører et brag og ser en stor gran blive fældet, savet 
op og flækket til brænde. Og du får gode råd om 
indkøb, tørring og fyring med brænde. 
  
De energiske får lov at flække brænde selv, det er 
både sjovt og sundt. Og for folk der vil i gang med at 
sanke, demonstrerer vi sikkerhedsudstyr og brug af 
motorsav. 
  
Der er tændt op på bålpladsen, og vi byder på sno-
brød og saft. 
  

Yderligere oplysninger hos NN, xx-skov, 
Telefon xxxx xxxx, Mail xxx@xxxxx.xx 

 
 

Skovens Dag afholdes af Dansk Skovforening 
og støttes af Nordea-fonden. 

 

 
Eksempel på tekst til præsentation af et arrangement. 
- Fremhæv det vigtigste og bedste ved dit arrangement 
og giv de nødvendige praktiske oplysninger. 
- Fremhæv vandreture og naturværdier hvis du vil 
tiltrække midaldrende og ældre gæster man kan tale 
med.  
- Fremhæv aktiviteter hvis du vil tiltrække børnefamili-
er. 
- Brug din tekst både på www. skovensdag.dk, 
på den gratis plakat og til journalister.

http://www.skovensdag.dk/
http://www.skovensdag.dk/
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8. Debat på dagen 
 
 
 

 

Hav din mening klar 
 
Nogle emner kommer nemt op i gæsters møder med 
skovfolk. 
 Så tænk over hvad du mener om fx nedenstående 
sager - for du kan sagtens blive spurgt. 
 Du kan også forberede selv at lægge nogle syns-
punkter frem og lægge op til debat. 
 

 
 

8.1 Hvorfor ser skoven ud som den 
gør i dag?  
 
De træer der står i skoven i dag er ofte et resultat af 
tidligere tiders (og forvalteres) beslutninger. 
Ældre egetræer kan være blevet plantet med oprinde-
ligt henblik på skibsbyggeri, fordi de giver noget af det 
bedste skibstømmer. 
Nåletræsarter fra fx Tyskland og USA kan være blevet 
plantet for at sikre økonomi og højere vedmassetil-
vækst eller blot simpelthen for eksperimentere. 
 
Stormfald og andre begivenheder kan have sæt sig 
særligt tydelige spor og have haft stor betydning for 
skovens nuværende træarts- og alder sammensæt-
ning. Begrundet overgang til ændret driftsformer 
og/eller træartsvalg kan have givet udslag i forholdsvi-
se radikale ændringer i udseendet af den skov lokalbe-
folkningen i mange år har kendt og nydt at have gået 
tur i.  
 
Skoven kan have reddet særlige kulturelle værdier, set 
i forhold til de omfattende ændringer i det øvrige 
landskab som etableringen af byer, infrastruktur og 
intensivt landbrug har medført.  
Steder, naturværdier og fortidsminder kan have en 
helt særlig betydning for skovejeren og have haft be-
tydning for udviklingen af skoven. 
 
Konturer fra tidligere tiders marksystemer, bautaste-
ne, dysser, gravhøje, helleristninger, borge og voldste-
der kan være efterladt af vores fælles forfædre. 
 
 
 

8.2 Hvorfor fælder skovbruget træer? 
 
Skovbruget fælder træer for at skabe en bedre verden: 
 1. Træ er fornyeligt, det er vokset op på solenergi 
og luftens kulstof. 
 2. Træ giver ikke affald, men energi der kan erstat-
te kul, olie og gas. 
 
Der er brug for alt det træ vi kan producere til en fos-
silfri fremtid. Vi skal bruge træ i stedet for kul, olie, 
gas, beton, stål, aluminium og plast. 
 Derfor fælder skovbruget træer og planter nye som 
også skal fældes engang. 
 

 
8.3 Træ til energi 
 
Træ er en fossilfri og vedvarende energikilde som 
Danmark satser på. Træ er på mange måder den bed-
ste form for biomasse: 
 Træ produceres i skove med alle de ekstra værdier 
det giver, fx beskæftigelse i landdistrikterne, natur-
værdier, friluftsliv. 
 Træ produceres i Danmark praktisk talt uden gød-
ning og pesticider. 
 Der er rigeligt med træ i de danske skove. Hvis vi 
anlægger kulturer med hjælpetræer, kan produktio-
nen af energitræ fordobles i løbet af få år og flerdobles 
på længere sigt. 
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8.4 Biodiversitet 
 
Danmark og mange andre lande har forpligtet sig i FN 
til at stoppe tilbagegangen af biodiversitet inden 2020. 

Skovene rummer den største biodiversitet i Dan-
mark. De største og mest økonomiske muligheder for 
at øge biodiversiteten ligger i de eksisterende skove. 

Der er mange muligheder for at øge biodiversite-
ten i skovene, fx urørt skov, udvidelse af vådområder, 
efterladelse af dødt ved, plukhugst, stævning, græs-
ning. 

Hvad har din skov af biodiversitet, og hvad kan det 
udvikles til? Hvor meget skal samfundet betale for at 
du sætter projekter i gang for biodiversiteten i din 
skov? 
 
 

8.5 Adgang til naturen 
 
Det har de fleste skovejere og skovgæster meninger 
om. Tænk over hvad du vil sige til dine gæster. 
 På www.skovforeningen.dk under ”politisk arbej-
de”, ”adgang til naturen” ligger: 
 

 9 siders notat fra Dansk Skovforening og Land-
brugsraadet, 2008, med uddybende synspunkter 
og argumenter om danskernes adgang til naturen.  
 

 Skovforeningens anbefalinger til skovejerne, fx om 
adgang, brugerbetaling og jagt. 

 
Måske til inspiration for din dialog med gæsterne.

 
  

http://www.skovforeningen.dk/
http://www.skovforeningen.dk/media/Synspunkter%20og%20argumenter%20om%20danskernes%20adgang%20til%20naturen,%20september%202008_1.pdf
http://www.skovforeningen.dk/media/Synspunkter%20og%20argumenter%20om%20danskernes%20adgang%20til%20naturen,%20september%202008_1.pdf


19 
 

 

9. Fakta om Danmarks skove 
 
 
 

9.1 Skovene 
 
Danmarks skovareal er 624.676 ha eller 14,5 % af 
landets areal. Heraf er: 

 38 % rene nåleskove. Nåletræer dominerer i Vest-
danmark. 

 42 % rene løvskove. Andelen af løvtræ er størst i 
Østdanmark. 

 10 % blandede løv- og nåleskove. 

 5 % juletræer. 

 5 % ubevoksede arealer, enten midlertidigt eller 
permanent, fx veje. 

 
Danmarks mest udbredte træart er rødgran (15 % af 
skovarealet). Nummer to er bøg (14 % af skovarealet) 
 Yderligere 1,0 % af Danmark, i alt 44.000 ha, er 
bevokset med træer uden at det er skov. 
 
Ejerne af skovene 
 

 70 % af skovene ejes af private 

 4 % ejes af fonde eller stiftelser 

 18 % er statsskove som drives af Miljøministeriet 

 6 % ejes af andre offentlige institutioner (kommu-
ner, forsvaret og Folkekirken) 

 2 % kan ikke identificeres med en ejer. 
 
Der er 26.000 skovejendomme i Danmark. De fleste er 
små. De 17.000 mindste er på 2 ha i snit og dækker 7 
% af det samlede skovareal. 
 
Skovarealet vokser 
 
Folketinget besluttede i 1989 at fordoble Danmarks 
skovareal til 20-25 % inden for en trægeneration på ca. 
75 år. 
 Siden da er skovarealet i gennemsnit vokset med 
cirka 3.000 ha om året. Så det går i den rigtige retning, 
men det skal gå dobbelt så hurtigt hvis fordoblingen 
skal nås til år 2100. 
 Private planter skov, nogle gange med tilskud fra 
staten. Og staten køber jord og planter skove som 
typisk er bynære og giver tilbud til friluftslivet, beskyt-
ter grundvand eller forbedrer forholdene for plante- 
og dyreliv. 
 Det er løvskov, især eg, vi får mere af i øjeblikket.   

 

9.2 Skovenes produkter 
 
Skovene er gode for miljøet – og for mennesker 
 Skovene producerer verdens mest miljøvenlige 
råstof - træ. Træ er CO2-neutralt og fornyeligt. 
 Skovene beskytter grundvandet. Der bruges næ-
sten ingen sprøjtemidler i skovene. 
 Skovene giver levesteder for dyr og planter, mere 
end noget andet sted i Danmarks natur. 
 90 % af alle voksne danskere er i skoven mindst 1 
gang om året. De er det mest brugte fritidstilbud 
overhovedet. 
 
Mere træ i skovene hvert år 
 

  Der var ifølge Danmarks Skovstatistik i 2016 i alt 
ca. 133 millioner m3 træ i de danske skove sva-
rende til 213 m3 pr. ha. Dette er en nettotilvækst 
siden 2011 på ca. 11,9 mio. m3 (ca. 2,4 mio. m3 pr. 
år).  

 Hugsten er ca. 3,6 millioner m3 træ om året, hvor-
af mere end halvdelen ender som brænde, flis og 
andet energitræ. 
 

 Den biologiske tilvækst er 6,8 millioner m3 træ om 
året. Den samlede hugst på 3.6 m3 ligger således 
på lidt over halvdelen af tilvæksten i skovene.  

Der er derfor meget mere træ at hente i skovene, 
både til energi og til træindustri. En voksende del af 
den uudnyttede og blivende tilvækst finder dog sted i 
urørt skov, hvor det er ikke kan udnyttes. 
 
Fordelingen af den danske hugst 
 

 4 % kævler af løvtræ til primært møbler og gulve 

 26 % tømmer af nåletræ til primært byggeri 

 12 % industritræ til fx spånplader, kasser, papir  

 50 % energitræ (især flis) 

 8 % brænde 
 

9.3 Skovenes økonomi 
 
Skovene har indtægter fra salg af træ, juletræer og 
klippegrønt, jagt, ridning og andre naturoplevelser. 
Det offentlige kan betale tilskud til fx grønne driftspla-
ner og plantning af løvskov. 
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 I mange år, i mange skove, har udgifterne været 
større end indtægterne når man regner ejendomsskat 
og renter af generationsskifteskatten med. 
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10. Efter Skovens Dag 
 
 
 

 

Indsamling af resultater og erfaringer 
 
Vi beder dig som arrangør: 
 

 Vurdér hvor mange gæster der var på dit arrange-
ment. 
 

 Send en mail til am@skovforeningen.dk 
 

 Send os meget gerne en kort vurdering (som kunne 
stå på et postkort) af dit arrangement. Hvad gik 
godt, og hvad kunne være bedre? Vi bruger mange 
af disse vurderinger som inspiration til kommende 
arrangører, og vi trykker nogle af vurderingerne i 
medlemsbladet Skoven. 
 

 Send os meget gerne ideer til Skovens Dag 2019. 
 

 Gå på www.skovensdag.dk og se alle de fotos der 
er indsendt til fotokonkurrencen. Der kan være fo-
tos fra din skov. 
 

 

 
Evaluering 
 
Skovforeningen evaluerer forløbet af hvert enkelt års 
Skovens Dag på baggrund af: 
 

 Arrangørernes tilbagemeldinger 
 

 Gæsters tilbagemeldinger, fx indhentet gennem 
fotokonkurrencen 
 

 Antal arrangementer 
 

 Antal gæster 
 

 Medieomtale før og efter dagen 
 

 Ressourceforbrug centralt og lokalt. 
 
Evalueringen bliver en del af grundlaget for planlæg-
ningen af Skovens Dag 2019. 

11. Kontakt 
 
 
 
Direktør i Dansk Skovforening Jan Søndergaard 
 
js@skovforeningen.dk 
Telefon 3378 5201 
 
Webmaster Alex Møllbach 
 
am@skovforeningen.dk    
Telefon 3378 5205 
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