
DEN RENE VARE
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 2010

SkovenS rene varer
Den rene vare er et vidt begreb, men for skoven handler det om, at de produkter og 
den natur, der er knyttet til skovbruget er produceret og plejet uden gift og tilsæt-
ningsstoffer. Og at de friluftstilbud, skoven byder på, også er af den rene slags.

1. InformatIon
Her kan du få dagens program og information om, hvordan Skov- og Naturstyrelsen 
prøver at levere den rene vare med hensyn til skov og natur, samt om Skov- og 
Landskab’s forskning og uddannelser i samme. 
Rundvisninger på Skovskolen - kl. 11 og kl. 13.
1. SkovSkolenS køkken - byDer På maD meD rene råvarer
Fra den åbne grill kan du stille sulten med lækkert, velsmagende kød med årstidens 
grønt. Nyd også en økologisk Søbogaard-vand, en kold fadøl eller en kop kaffe med 
hjemmebag.
1. Hør ”SkovenS Sang” I Det rette mIljø 
Skovens Dag 2010 både starter og slutter med jagthorn og musik med grup-
pen McLarsen. Midt på dagen vil der også sive klare toner ude i æteren.  

2. PumPeStatIonen og Det rene SPIlDevanD 
Hvorfor kan Esrum Sø forblive ren, når Nødebo producerer spildevand på kanten 
af søen? Fordi pumpestationen forhindrer, at det ender i søen. Kom og se, hvordan 
det fungerer.

3. naturPleje meD le
Leen er effektiv og næsten lydløs, og der kommer ingen udstødningsgas fra den. 
Den kan bruges til naturpleje både i vandløb og på enge og overdrev. Men du skal 
passe den godt for at få et flot resultat. Bakkebjerg Naturpleje er specialist på om-
rådet. 

4. naturenS Planter
Vilde planter kan bruges til mange ting og har forskellige egenskaber. De kan kom-
mes i the, snaps, mad, kosmetik, lægemidler, og de kan bruges til farvning. Men 
de kan også forårsage allergi.  

5. lInDebaSt- rent naturProDukt
Det underste barklag af lindetræet har i flere tusinde år været udnyttet til reb og 
snore på skibe og i hverdagen. Der er fundet tov med en tykkelse fra 3 mm og helt 
op til 50 mm.

6. SkønSang fra oven
Fuglenes klare stemmer er særlig markante her i foråret. Dansk Ornitologisk For-
ening Nordsjælland vil hjælpe med at sætte navne på de forskellige stemmer. 



7. bIrkeSaft
Birkesaft tappes tidligt om foråret, når træet begynder at trække vand op til forårets 
vækst.  Få en smagsprøve af Tage Rønnes frisklavede birkesirup sammen med en 
bålstegt pandekage.

8. På SøenS klare vanD
På Pibergården ved Esrum sø stiller Grejbanken kanoer til rådighed. Kryb i en red-
ningsvest og prøv en tur på søen. Urtesuppen og fladbrødet tilberedes ude på bålet. 

9. Det rene DrIkkevanD fra Skoven
Kom og smag på og hør om skovens rene vand fra Nødebo Vandværk. Bliv også 
klogere på grundvandsdannelse og -beskyttelse. Drikkevandet fra Nødebo Vand-
værk har i øvrigt lige vundet 2. præmie som ”Danmarks bedst smagende drikke-
vand”.

10. ren HonnIng
Bier producerer ren honning, hvis de vel at mærke trækker på rene planter. Det kan 
de gøre på Skov- og Naturstyrelsens arealer, som ikke sprøjtes. 

11. flIS og brænDe
For at man kan kalde afbrændingen af flis og brænde for rent, skal man lære at 
gøre det på den rigtige måde - ikke mindst hjemme i brændeovnen. Kig indenfor 
til Skovskolens flisfyr, der leverer varme til hele Skovskolen og få ren besked om 
fyring med flis.  
11. affalD – Da Ikke Her?
Affald hører ikke til i skov- og naturområder, men på Containerpladsen, hvor det kan 
afleveres gratis. Her bliver det oven i købet genbrugt i videst muligt omfang. Hold 
Danmark Rent vil uddele en quiz med tilhørende konkurrence om flotte præmier, 
samt udlevere en ”goodiebag” med nye redskaber til at slippe af med små-affaldet. 
Mød også her vores skovhjælpere, som er med til at holde skoven ren.

12. flækken  – De StuDerenDeS egen blokHuS-bar
Kig ind i de studerendes egen bar, kom og ”slå søm i” og smag på ”Snapselaugets” 
egen kryddersnaps. Køb lidt koldt at drikke eller snup en varm grillpølse fra bålet. 
Hør også om, hvordan er det er at være elev eller studerende på Skovskolen
12. tømmer og naturnær DrIft
Skovens træer bliver til møbler, gulve, vinduer, døre og f.eks. blokhuse. Rene pro-
dukter fra naturens hånd, dyrket efter naturnære principper og certificeret. 

13. vIlDt fra Skoven
Det kød vildtet fra skoven leverer er ikke fyldt med kunstige tilsætningsstoffer fra 
kunstgødning og sprøjtemidler. Kødet er mørt, for musklerne er blevet rørt fra dy-
rene var få dage gamle.

14. HeSte På arbejDe
Arbejdshesten kræver ikke diesel for at trække stammer ud fra skovbunden. Den er 
især god der, hvor skovbunden er sårbar og ikke tåler tunge maskiner.



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

Dansk Skovforening

Den Krogede Vej

Milestedsvej N
ødebovej

Skovskolen

Pibergården

Esrum sø
Mod Hillerød

Mod Gilleleje

M
id

tli
ni

en

P

15

916

14
13

9

10

11
12

1

2
3
4 5

6

7
8


