
Skoven
– den rene vare

 

Skov- og Naturstyrelsen Øresund
inviterer til Skovens Dag 

i Egebæksvang skov

Arrangement varer 
fra kl. 10-16 

Dagens aktiviteter
1. kodriverne – klap en ko!  Besøg Kogræsser-lauget. Kom helt tæt på køerne og hør mere 

om afgræsning med kreaturer og naturpleje.

2.  Det mobile savværk – se et mini-savværk i funktion og få en snak om hvordan skovens 
træer optager og lagrer CO2. Prøv at lave dit eget spækbræt ud af skovens materialer. 

3.  Skovens brænde – hvordan får man godt og tørt brænde til næste fyringssæson? 
	 Kom	og	hør	hvordan	man	skal	flække,	tørre	og	opbevare	sit	brænde,	så	man	får	mest	

muligt for pengene og samtidig undgår at forurene miljøet. 

4.  kultegning – prøv at brænde dit eget tegnekul. Mens kullet brænder fortæller naturvej-
lederen om skovens dyr. Du kan også få hjælp til at lave din egen kultegning af en dygtig 
tegner.

5.  “Hold Danmark rent” – har som mål at ændre danskernes holdning og adfærd omkring 
det at smide i naturen. Hold Danmark Rent laver en quiz hvor du har mulighed for at vinde 
flotte	præmier.	Derudover	kan	du	få	en	“goodiebag”	med	nye	redskaber	til	at	slippe	af	
med både det lugtende cigaretskod og det fedtede ispapir – uden at det ender i naturen. 

 
6.  Sejl med tømmerflåder på Egebækken – last en lille brændepram og se om du kan sejle 

brænde hele vejen ned af Egebækken uden at miste lasten.

7.  Den farlige svævebane – mærk suset når du i høj fart suser gennem trækronerne på den 
næsten 100 meter lange svæve bane. Turen med svævebanen går tværs over Egebækken.

8.  vandrensning – bliv klogere på hvordan drikkevand når fra undergrunden til din vandhane. 
Og hvorfor skoven er en vigtig brik i at sikre vores grundvand. Du kan også prøve at rense 
vandet i Egebækken - måske kan det drikkes?

9.  Skovens spisekammer og dufte – skoven er fuld af dufte og spiselige urter. 
	 Kom	og	snit	en	duftklemme	eller	bag	et	fladbrød	med	skovens	urter.		

10. er du nørd? – kan du klare nørd-testen? Prøv og se om du er en rigtig nørd.

11. Spejdernes snobrødsværksted – lav et herligt snobrød sammen med spejderne.

12. Sydkystens rensningsanlæg	–	rensningsanlægget	åbner	op	for	rundvisninger,	og	du	kan	
høre om hvordan man renser spildevand og hvordan kloakkerne fungerer. 

I dagens anledning vil det være tilladt at køre ind i skoven ved Mørdrupvej og parkere på 
skovvejen ned mod Egebæksvang kirke. Vejen vil være ensrettet. 

Alle	aktiviteter	er	gratis.																					Se	på	www.skovognatur/oeresund	for	flere	oplysninger.SKOV & LANDSKAB
Tlf. 3533 1500

15. naturforHInDrIngSløb
Der ryddes ikke længere så meget op i skovene, så grene og stammer bliver oftest 
liggende til glæde for naturen, men også for dig. Prøv kræfter med skovens forhin-
dringer og naturlegepladsen - og få samtidig pulsen op!

16. SnIt I DIt økologISke juletræ
SNS Nordsjælland dyrker økologiske juletræer, der hverken sprøjtes eller kunstgød-
skes. I stedet for at smide det ud efter jul, kan du snitte fine ting af det.  

Skov- og Naturstyrelsen
Nordsjælland
Tlf. 4846 5600
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Skovens Dag i Egebæksvang 
søndag den 9. maj 2010  kl. 10-16 

- ”Skoven - den rene vare”  
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Dagens program

  1. Kodriverne - klap en ko!
  2. Det mobile savværk 
  3. Skovens brænde 
  4. Kultegning 
  5. ”Hold Danmark Rent”
  6. Sejl med tømmerflåder på Egebækken  
  7. Den farlige svævebane
  8. Vandrensning 
  9. Skovens spisekammer og dufte
10. Er du en nørd?
11. Spejdernes snobrødsværksted
12. Sydkystens rensningsanlæg 
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