Mere skov i Danmark

kopiark

99

Artikler om ny skov – idéark 2
Hvilke skove skal vi plante?
• Vores klima ændrer sig. Temperaturen stiger. De skove, vi planter i dag, vil
stadig stå om 100 år. Hvilke skove skal vi plante, hvis træerne skal kunne klare
klimaændringerne i den periode?
• Robuste skove: I 1999 væltede en kraftig storm 3 procent af det danske skovareal (og 6 procent af vedmassen). Det gik især ud over rødgran, der var
plantet som det eneste træ over store områder. Der kommer nok flere kraftige
storme. Hvordan skal skovene se ud, hvis de skal kunne overleve dem?
• Undersøg temaet i bøger og på net og tal med en skovfoged eller en naturvejleder, der ved noget om skov.
• Se på nogle af de nye skove, hvad man har gjort.
Hvilke problemer er der med skovrejsning?
Er der nogen, der er imod skovrejsning? Hvorfor?
• Mange landmænd var imod at landbrugsjord blev omdannet til skov, dengang
man vedtog at plante mere skov. Hvorfor var de det? Tal med en landmand.
• Træernes rødder rækker dybt ned i jorden. Når man skal plante ny skov, pløjer
man i en del tilfælde derfor jorden dybt ned. Hvis der ligger oldtidsfund som
jernalderbyer osv. i jorden, så bliver de ødelagt. Tal med en arkæolog om
problemet.
• Skove, som er etableret, beskytter mange af de fortidsminder, der findes i dem.
Tal også med arkæologen om det.
Hvad betyder skov for mennesker?
Hvem er det, der bruger skoven i Danmark? Undersøg i bøger og på nettet:
• Hvor meget bruger danskerne skoven?
• Tal med nogle forskellige mennesker om, hvad skov betyder for dem. Find både
nogen der bor i byen – og nogen der bor lige ved siden af en skov. Find evt.
også nogen, der bor i nærheden af en ny skov. Lav evt. interviewet med dem
ude i skoven.
• Bliver vi sundere af at være i naturen?
• Hvor meget skov bliver plantet i nærheden af byer?
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