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De danske skove har ikke blot rødder i Danmarks jord – de har også rødder i Danmarks historie. I denne bog
berettes om de danske skoves tilblivelse. Vi er inde i skovene, står mellem krogede stammer, med gulnede
blade og sort jord under støvlerne og lytter til fortællinger om lind, bøg og eg – om skovens skæbne i
Danmark. Der er anekdoter om røvere, brudgomskobler, skovlovringer og træer med tøj på! Der er historier
om kortsynede naturødelæggere og fremsynede foregangsmænd. Bogen udkom i forbindelse med den store
tv-serie om "De danske Skove" på DR1, hvor Helge Qvistorff var vært. Det er en samlet kulturhistorisk
beretning om vore skove med følgende kapitler: Skovlandet Danmark, Mennesker og dyr i birke- og
fyrreskoven, Lindeurskovens træer, Koloniseringen af skovlandet, Danmarks nationaltræ, Skovens levende
historie, Middelalderens skove, skovtyve, skovlovringer og kulsviere, Dansk skovbrugs guldalder og
Danmarks mest pragtfulde smykke.
Særligt står naturen og arterne, der lever i skoven for skud. Fakta - sådan er reglerne Reglerne for cykling i
de danske skove er fastsat i naturbeskyttelsesloven. Ifølge loven må du gerne må cykle på skovveje og. Find
ridestier og læs om reglerne for ridning i offentlige og private skove. FormÃ¥l FormÃ¥let med denne side er,
at give en samlet fortegnelse over danske fyrtÃ¥rne. Find ridestier og læs om reglerne for ridning i offentlige
og private skove. Den vilde natur i Danmark er truet. driver daginstitutioner og skoler for det danske
mindretal i Sydslesvig. Målet var. SABROE Povl. Naturporten er din gratis indgang til spændende viden om
den danske natur. Fakta - sådan er reglerne Reglerne for cykling i de danske skove er fastsat i

naturbeskyttelsesloven. stgs.
a. Welcome to the Danish Center for Holocaust and Genocide Studies. Medtager man alle typer, herunder
dem man ikke umiddelbart. Allerede i 1898 stiftede planteskolerne Dansk Planteskoleejerforening, DPF.

