
SKOVENS KLIMA
fra kl. 10-15

På Skovskolen i Nødebo
Nødebovej 77 A

(se kort på bagsiden)

Tag bus linje 305 eller 306 
som kører lige til døren. 

Eller - tag cyklen!

Skov- og Naturstyrelsen
Nordsjælland og

Skovskolen, Skov & Landskab



Program for Skovens Dag 2009
1. Information
Her kan du få dagens program og information om, hvordan Skov- og Naturstyrelsen 
arbejder for klimaet, samt om Skov- og Landskab’s forskning og uddannelser. 
Rundvisninger på Skovskolen - se opslag.
Tips og mere viden
Indlandsisen smelter - hent en tipskupon, og tips dig til gode sparepræmier. Svarene 
findes ved de enkelte aktiviteter.
  
Fra den åbne grill kan du stille sulten med lækkert kød og årstidens grønt. Nyd også en 
økologisk Søbogaard-vand, en kold fadøl eller en fristende Hansen Is, der er fremstillet 
helt uden brug af kunstige tilsætningsstoffer.

2. Én ton mindre
Det er vores alle sammens klode, det går ud over, når CO2 udslippet bliver for stort. 
Besøg ballon-kloden og find ud af, hvad du selv kan gøre for at hjælpe.

3. Så meget CO2 binder skovens træer - genplant planeten 
Kom og gæt på hvor meget CO2 der bindes i skoves træer - få også dit eget agern med 
hjem i en potte og en ”kontrakt”, så du kan være med til at genplante vores planet.

4. Pibergården
På Pibergaarden ved søen stiller Lavuk op med grejbankens kanoer. Kryb i en 
redningsvest og prøv en tur på Esrum Sø. 
 
Allerede nu kan vi læse klimaforandringerne på fuglene. Nogle af dem der trækker, 
kommer tidligere om foråret, andre tager slet ikke af sted. Nye arter kommer sydfra, 
andre vil ikke længere kunne trives her. Dansk Ornitologisk Forening, Nordsjælland, har 
sat teleskoper op ved søen og kan give eksempler på fuglesang, der kan høres tidligere 
for hvert år.
 

Klima-foredrag kl. 11.00 og 13.00 i auditoriet: Formanden for Regeringens Klima-
kommission, klimaforsker Katherine Richardson, professor på Københavns Universitet, 
holder et kort oplæg, om det vi ved – og ikke ved – om klimaforandringer, og om hvordan 
skoven kan være en del af strategien i bekæmpelsen af klimaforandringer. Katherine 
Richardson tager gerne imod spørgsmål! 
Gribskov i forandring  
Billedforedrag kl. 14.00-14.45 i auditoriet: Forfatteren til det nye storværk om Gribskov, 
seniorforsker v/Skov & Landskab, Flemming Rune, fortæller om skovens udvikling fra 
istidslandskab til nutid. Om naturlige og menneskeskabte klimasvingninger. I løbet af 
dagen kan du fra forhallen i auditoriet høre om arbejdet med Gribskov-bøgerne, der 
også kan købes og evt. signeres (se mere på www.gribskov.net).

6. Ændret klima = Nye dyre- og plantearter?
Hvordan påvirkes de allerede kendte plante- og dyrearters betingelser i et ændret klima 
– og hvordan kan klimaændringerne fremme de invasive plante- og dyrearter? Hvori 
består udfordringerne med at håndtere det, kan de udryddes – og hvad er mulighederne 
for at gøre noget selv? Kom og få nogle af svarene fra forskerne og de invasive 
bekæmpere fra Care4Nature.

5. Klimaforandringer - Hvad er op og ned?

Skovskolens køkken byder på sæsonrigtig mad

Fuglesang i februar?



7. CO2-rigtig flis-fyring på Skovskolen
Kig forbi Skovskolens imponerende flisfyr, der leverer varme til hele Skovskolen og få 
ren besked om, hvorfor det kan betale sig at fyre med flis, og hvilke andre positive 
effekter, det har på vores og ikke mindst skovens klima.

8. Brænde sparer CO2
Ved at fyre med brænde sparer du på de fossile brændstoffer og dermed CO2; men 
brændeovne forurener, derfor skal du fyre korrekt. Skovløber og skorstensfejer gi’r 
gode råd; og der vil være mulighed for at købe af forskelligt udstyr, f.eks. motorsave, 
flækkemaskiner o.s.v. til hobbybrug. 

Megen transport kræver forbrænding af fossilt brændstof med CO2-udslip til følge. I dag 
kan du få ½ times køretur i skoven uden motor for 150 kr. pr. vogn (4-6 pers.). En vogn 
med Knapstrup-heste og en vogn med Knapstrup-ponyer står parat. 

10. Besøg ”Flækken” – de studerendes egen bar
Fra deres selvbyggede og hyggelige blokhus sælger Skovskolens elever lækre grillpølser 
med brød og kolde og varme drikke. Hør også om, hvordan det er at være studerende 
på Skovskolen.

Show kl. 11.30 og 13.30: Kom og oplev den canadiske verdensmester i masteklatring 
Wade Steward og få en prøve på nogle af disciplinerne inden for DM i skovhugning: 
Stoleskæring, underhåndshugning, øksekastning, hurtigskæring med tunet motorsav 
mv. Modige tilskuere kan selv prøve at klatre. 

12. Vildt i varmen
Hvordan vil hjortevildtet reagere på stigende temperaturer? Vil de få flere parasitter 
eller blive i bedre fodertilstand? Spørgsmålene er mange, svarene nok sværere at give. 
Hjortevildtgruppen fra Nordsjælland vil prøve at svare.

13. Dyr møder vejr og klimaændringer
Dyr i naturen må hele tiden tilpasse sig vejret. Hvis vejret og klimaet ændrer sig, vil de 
møde nye udfordringer. Prøv selv at være dyr for en tid og se, hvad du kan komme ud 
for. Esrum Kloster & Møllegård udfordrer dig!  

14. Vind og vejr
For at forstå, hvad klimaforandringer betyder for vejret, må du kende sammenhængen 
mellem de elementer, der bestemmer vejret: Tryk, temperatur og fugtighed. Det kan 
måles, også med mere simple instrumenter. 

15. Naturforhindringsløb
Der ryddes ikke længere så meget op i skovene, f.eks. når træer vælter i storme. Og 
storme bliver hyppigere, når temperaturen stiger. Prøv kræfter med skovens forhindringer 
- og få samtidig pulsen op!

16. Spejderne fra Holte 
Her kan købes kaffe/te og kage. Hør også om spejderlivet.

9. Med hestevogn i skoven

11. Masteklatring  
Besøg af verdensmesteren og opvisning i skovhugger-discipliner



17. Fra vugge til grav
Træ kan bruges til mange ting - og erstatte plastik, som er et olieprodukt. Så længe 
veddet fra træer består i form af tømmer i huse, gulve, møbler, legetøj og grydeskeer, så 
længe opbevarer vi CO2 i form af kulstof. Kom og snit din egen CO2-opbevarer! 

18. Tarzan-bane
Her kan du svinge dig i ”lianerne” og udfordre din balance-evne gennem lege og 
aktiviteter. Pædagogseminariet Nordsjælland viser eksempler på deres linjefag.

19. Skovningsmaskiner på job
Kom og se de store skovmaskiner arbejde i skoven - hver hele time. Se, hvordan træ 
fældes til bl.a. biobrændsel og se hvilke tiltag, der gøres for at tage hensyn til dyr og 
følsom skovbund, spare på energien og alligevel udnytte de ressourcer, som skoven 
producerer så fornuftigt og bæredygtigt som muligt.

Skov- og Naturstyrelsen
Nordsjælland
Tlf. 4846 5600

SKOV & LANDSKAB
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