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    SKOVENS DAG 2018 

 

 

Skovtur for alle interesserede 

SØNDAG DEN 6. MAJ 2018, kl. 10. Afslutning ca. kl. 12.  

Mødested:  

Vejkrydset Asserholtvej/Staushedevejen, 6621 Gesten  

Der parkeres på Asserholtvejen (grusvejen). 

Deltagelse er gratis. Tilmelding er ikke nødvendigt.  

Husk varmt tøj, lidt til ganen og til maven, en kikkert eller en fuglebog måske, og/ eller bare 

et godt humør. Vi går en skovtur på de gode grusveje, så alle kan være med, både unge 

og ældre.  

Målet er lidt frisk luft og nyde skovens farver og lyde. Undervejs fortælles der om, hvad vi 

ser og hører, især om skovens historie.  

Ring til Erik R. Jørgensen på nr. 5150 6654, hvis du vil vide mere, eller skal guides til 

mødestedet på selve dagen.  

 

Vi har takket ja til en invitation fra Dansk Skovforening til at arrangere en skovtur for 

lokalbefolkningen. Turen er tilrettelagt, som Skovforeningen foreslår nedenfor på sin 

hjemmeside  www.skovforeningen.dk. Læs mere: 

 

http://www.skovforeningen.dk/
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         Dansk Skovforening arrangerer over landet  

Søndag den 6. maj 2018 er det Skoven Dag og temaet er Skovens historie.  
 

 

 

TEMA: Skovens historie 

 
Temaet ’Skovens historie’ er bredt og giver rig mulighed for at tale med danskerne om din skov på Skovens 
Dag. Du kan eksempelvis fortælle om: 

 Hvorfor eksisterer din skov? – har den ”altid” været der? Er den plantet efter fredsskovsforordningen 
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 indgår? 

Kun få danskere ved hvilken gavn skovene og skovbruget gør for Danmarks skønhed, beskæftigelse, 
produktion, naturværdier, miljø og folkesundhed. Derfor kan du også fortælle mere bredt om skov og 
skovbruget:  

 Forskellen på skovdrift i gamle dage og nu.  

 Hvilken betydning har skovene haft for samfundsudviklingen i Danmark? 

 Hvad tilbyder skovene det danske samfund i dag?  

 Hvordan ser du skovene og skovbruget i fremtiden?  

Der er nok af gode og positive historier, som vi håber du vil dele med den danske befolkning. 
 
Skovforeningen vil bruge temaet i den landsdækkende markedsføring af Skovens Dag, hvor vi ud over at 
fortælle skovens historie også vil sætte fokus på skovens muligheder for at bidrage til den grønne omstilling 
og et fossilfrit samfund.  
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