
DN Skovnetværkstræf den 29.-30. september 2018 på Danhostel 
Rosengaarden, Bornholm. Foreløbigt program. 
 
 
Intro 
 
Årets træf i Skovnetværket har temaet dynamiske landskaber og skovene på Bornholm.  
 
Lørdag har vi tradition tro oplæg hele dagen hvor vi hører og diskuterer skove på Bornholm samt 
flisproduktion i de første tre oplæg, hvor Regionskommune Bornholm og Bornholms varmeværker 
holder oplæg. Det sidste oplæg er DN Bornholm, der fortæller om deres arbejde med skovene på 
Bornholm, og hvilke udfordringer de har. Sidst på eftermiddagen er der lysbilledforedrag ved 
skovnetværkets sekretær Nora Skjernaa Hansen, der i efteråret 2017 deltog i en studietur til de 
iranske skove sammen med Skovskolen i Nødebo. Sidste punkt før middagen er en diskussion af 
skovnetværkets opbygning, funktion og fremtid. 
 
Efter middagen er der foredrag af naturvejleder Søren Sillehoved, der fortæller om Almindingens 
historie – fra Højlyngen til vore dage. 
 
Søndag er vi på bustur hele dagen. Vi starter dagen med at høre om skovforvaltningen i 
Almindingen ved skovrider Søren Friese. Derefter til Øle å, hvor der er gået radikalt til værks for at 
genskabe den oprindelige skov ved først at fælde den gamle granskov. Dagens program slutter 
med en rundvisning i Svartingedalen, der er rig på gammel skov og har et rigt dyre- ogplanteliv. 
 
Det praktiske 
 
For deltagere fra Jylland og Fyn er der mulighed for at ankomme fredag aften den 28. september. 
DN betaler for den ekstra overnatning, aftensmad fredag og morgenmad lørdag. Jyder og fynboer 
der ønsker at ankomme lørdag formiddag skal bestille en billet, så de er med færgen til Rønne 
havn, der ankommer Kl. 9:56, afgang fra København H Kl. 6:07.  
 
Deltagere fra Sjælland skal tage af sted lørdag morgen med bus eller tog, toget afgår Kl. 6:07 fra 
København H og bus 866 afgår Kl. 6:47 fra Bernstorffsgade (fjernbus).  
Sjællændere, der ønsker at ankomme til Bornholm fredag, skal selv betale for deres overnatning 
fra fredag til lørdag. En overnatning koster 750 kr. inklusiv middag fredag og morgenmad lørdag. 
Billetter kan købes tre måneder før træffet hvis man rejser med DSB.  
Når træffet slutter søndag passer det med færgeafgang fra Rønne havn Kl. 18:30 med direkte 
forbindelse til København, Jylland og Fyn.  
 
Fællestransport med bus afgår lørdag fra Rønne havn til vandrehjemmet Kl. 10:30. 
Opsamlingssted vil blive meddelt senere. 
 
Hvis der er ændring i afgangstiderne vil det blive meddelt til deltagerne 3 måneder før 
træffet.  
 
Hvis man ønsker at overnatte fra søndag til mandag skal man selv arrangeret overnatning, DN 
betaler ikke for overnatningen. 
 
Ønsker man enkeltværelse, skal man selv betale forskellen mellem dobbeltværelse og 
enkeltværelse. 
 
For deltagere, der ankommer fredag, vil der blive arrangeret speciel transport til vandrerhjemmet.  
 
 
Af hensyn til vandrehjemmet er tilmeldingsfristen for træffet den 31. juli 2018. 



 
 
 
Program  
 
Lørdag den 29/9 
 
☀Kl.12:00-13:00 – Ankomst og frokost 
 
☀Kl.13:00-13:15 – Velkomst og introduktion til weekenden ved arrangementsgruppen 
 
☀Kl.13:15-14:00 – Bornholms Energi og Forsyningschef forudviklingsafdelingen Torben   
 Jørgensen: Anvendelse af flis i el- og varmeproduktion med en bornholmsk vinkel 
 
☀Kl.14:00-14:45 – Bornholmsk Regionskommune Ole Holm Pedersen: Småskove på Bornholm, 
  forsvinder de til flisproduktion 
 
☀ Kl.14:45-15:30– DN Bornholm, arbejde og udfordringer med skovbruget på Bornholm(?)  
 
☀ Kl.15:30-16:15 – Opsamling og diskussion af dagens oplæg 
 
☀Kl.16:15-17:00 – Kaffe & kage, samt frugt 
 
☀Kl.17:00-17:45 – Skovpolitisk medarbejder Nora Skjernaa Hansen DN: Lysbilledeforedrag om 
 skove i Iran. Indtryk fra en rejse samme med Skovskolen i Nødebo 
   
☀Kl.17:45-18:30– Oplæg og debat om Skovnetværkets funktion, opbygning og fremtid, samt 
  udveksling af erfaring 
 
☀Kl.19:00-20:00 – Middag 
 
☀Kl.20:00-20:30 – Naturvejleder. Søren Sillehoved: Almindingens historie – fra Højlyngen til vore 
 dage 
 
☀Kl.20:30 – Hyggeligt samvær på vandrerhjemmet eller gåtur på stranden. Der kan købes 
 sodavand, øl og vin på vandrehjemmet 
 
 
 
 
Søndag den 30/9 
 
☀Kl.8:00-09:00 – Morgenmad, madpakkesmøring og udtjekning (bagagenmedbringes i  bussen). 
Vi kommer ikke tilbage til vandrehjemmet 
 
☀Kl.10:00-12:00 – Skovrider Søren Friese: Rundvisning i Almindingen og bison-skoven  
    
☀ Kl. 12:00-12:45 – Frokost (medbragte madpakker)  



 
☀Kl.12:45-14:45 – Forsøgsprojektet Poulsker-Bodilsker plantager ved Øle ø. Økologisk 
 restaurering langs Øle Å 
 
☀Kl.15:00-16:30 – Dansk Ornitologisk Forening: Svartingedalen: Rundvisning  
 
 Efter turen er der evaluering samtidig med, at vi nyder den medbragte kaffe og kage  
 
☀ Kl.18:30 – Afgang med færge til Ystad  
 
 
Praktiske oplysninger 
 
Mødested og ophold Danhostel Rosengaarden med fuld forplejning lørdag og søndag, dog ikke 
aftensmad søndag. Bodernevej 28, 3720 Aakirkeby, mere info på Danhostels 
hjemmeside www.rosengaarden.dk 
 
Indlogering på 2 eller 4-mands værelser, inkl. opredning og håndklæde.  
 
For yderligere spørgsmål vedr. arrangementet, kontakt venligst planlægningsgruppen: 
 
☀ Morten Simonsen e-mailmortensimonsen@missax.dk, telefon 4240 0859 
☀ Birgitte Marcussen e-mailbirgitte@danfoss.com, telefon 2320 9357 
☀ SebastianJonshøje-mail jonshoej@gmail.com, telefon 6160 3401 
☀ Nora Skjernaa Hansen e-mail nsh@dn.dk, telefon 3119 3260 
 
 
Vi glæder os til at se jer. 
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