Bål, kniv og færdsel i skoven
1. Find en bålplads, hvor du
må tænde bål.

Tænd et bål
Bål giver lys og varme.
Det er godt at kunne tænde et bål.
Her kan du læse, hvordan du gør.
Husk kun at tænde bål, hvor du har fået lov.
2. Find tørre
grene. Hug og
knæk dem
til brænde.

3. Læg to stykker
brænde ved siden
af hinanden.

5. Læg tynde
pinde på langs.

Læg krøllet avis
imellem.

6. Læg grene på tværs.

4. Læg kvas på tværs.

7. Tænd bålet fra
vind-retningen.
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8. Giv ilden tynde
pinde og grene,
til den har fået
godt fat.

Skov-arbejderens værk-tøj
Her ser du skov-arbejderens værk-tøj.
Hvad har du prøvet?
kløve-økse
bøjle-sav
økse
kiler
målebånd
motor-sav

Sav og hug brænde

kniv

Du kan finde tørre grene i skov-bunden.
De er gode til brænde.
Det er let at save med bøjle-sav to sammen.
I skal skiftes til at trække i saven.
Når du hugger med økse,
skal du stå for dig selv.
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Snit i træ
Sværd

Du kan snitte alt muligt i træ.
Her er nogle ideer.

Hylde-perler
1. Snit barken af en hylde-gren.
Klip perler med gren-saksen.
Skub marven ud.
Du kan farve nogle perler
sorte over et bål.

2. Sæt dem
på en stål-tråd.
Hold dem ind over bålet
med en klud.

3. Puds dine perler i linolie.

Kniv og regler
•
•
•
•

Sid ned, når du snitter.
Snit væk fra dig selv og andre.
Hav kniven i skede, når du ikke snitter.
Giv kniven til andre
spids
med skæftet først.
blad
æg
skaft

20

bt-snit

bue
og pil

knage
skovnisse

Skovens regler
Du må alt muligt ude i skoven, så længe du tager hensyn til dyr,
planter og andre mennesker. Her er skovens regler.

I ALLE SKOVE MÅ DU
• være om dagen.
• gå på veje og stier.
• cykle og køre i køre-stol på veje og stier.
• samle kogler, svampe, blomster, urter, bær,
nødder og mos.
I OFFENTLIGE SKOVE MÅ DU OGSÅ
• være om natten.
• gå uden for veje og stier.
• skære eller klippe kviste af løv-træer, der er mere
end 10 meter høje.
• bade i vand-løb og søer.
• løbe på skøjter på søer.
I SKOVEN MÅ DU IKKE
• tænde bål eller storm-køkken uden at få lov.
• grave huller uden at få lov.
• grave planter op uden at få lov.
• skære grene af nåle-træer.
• tage gran fra jorden, hvor man klipper pynte-grønt.
• fiske uden fiske-tegn.
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