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3Skoven er et godt levested

Alle dyr har brug for at drikke vand og fi nde føde. De har brug for 

skjul og for at kunne få unger. Alt dette kan de i skoven. Fx skal 

ræven have en hule til sine hvalpe, og den skal have mus, fugle 

eller andre små dyr for at få føde nok. 

Fredning
Når du passer på planter i din skov, passer du også på dyrene. 

Uden skoven var der ikke levesteder til skovens planter og dyr. 

Der er regler for, hvordan vi skal passe på vores natur. Især 

gode levesteder er fredede. De fl este pattedyr og fugle er også 

fredede. Hvis en art er fredet, betyder det at vi ikke må plukke 

planten eller skyde dyret. 

Ryet skov er et godt levested. Her 
lever mange slags dyr og planter.



4 Danmarks skove

Da de første mennesker kom til landet, var det næsten 

dækket af skov. Da vi blev bønder, blev skov fældet og lavet om 

til marker. For ca. 100 år siden var der næsten ikke noget skov 

tilbage. For at skoven ikke skulle forsvinde, fi k Danmark en skov-

lov i 1904. Den sagde, at man ikke måtte rydde mere skov. I ste-

det begyndte man at plante skov, det vi kalder skov-rejsning. I 

dag er ca. 1/9 af Danmark dækket af skov.

Skovbrug
Skove kan ejes af almindelige mennesker eller af staten. En skov 

er en slags forretning. Vi kalder det skovbrug. 

Ejeren af skoven kan sælge træ og andet fra skoven. Det kaldes 

skovens produkter. Alle har lov til at gå en tur i skoven.

Et gammelt træ fældes.
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Frø 

til at så nye træer og buske, 

så der kan vokse ny skov.

Juletræer og gran 

bruges til pynt, især til jul.

Brænde 

kan du købe lov til at samle i 

skovbunden.

Træ 

kan bruges til at lave møbler 

og gulve.

Flis 

er små stykker træ, som kan bruges til 

at lave varme af.

Fra skoven kan du købe:
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