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Foto: Den lille fugl græshoppesanger er set i Elmelund Skov, fotograf: Erhardt Ecklon, S-Natur 

 

 

Fuglene har fundet vej til Elmelund Skov  
Præstekrave, mudderklire, græshoppesanger, nattergal, sivsanger, gøg og engpibe er blot nogle af 

de mange forskelle fugle, som ornitolog Børge Langkilde Rasmussen har noteret sig på sine ture i 

Elmelund Skov i det forgangne år. Og Børge glæder sig til det nye års ture til skoven: ”En tur i 

Elmelund skov giver god mulighed for fuglesang. Det tegner til at blive et godt bynært skovområde 

med mange muligheder for at opleve fuglene, og det bliver meget spændende at følge området 

fremover.” Børge har skrevet en lille beretning om fugleobservationer og tanker fra oplevelser i 

skoven, som kan læses på https://www.facebook.com/pages/Elmelund-Skov/1449240545359371 

Børge er én af de mange frivillige, som 

deltager i forbindelse med det store tælle-

projekt, Atlas-III, som Dansk Ornitologisk 

Forening har sat i værk, og som betales af 

Aage V. Jensens Fonde. I perioden 2014-2016 

laves fugletælling i hele landet af danske 

ynglefugle og Børge er ”kvadrat-ansvarlig” 

for tælling af fugle i det kvadrat, hvor i 

Elmelund Skov er beliggende. Alle kan være 

med til at tælle og indberette fugle. Hvis du 

vil bidrage med fugletælling kan du kontakte 

Børge Rasmussen.  

 

Foto: Fuglen stillits er set i Elmelund Skov, fotograf: 

Erhardt Ecklon, S-Natur

Kontakt: Børge Langkilde Rasmussen, Dansk Ornitologisk Forening Fyn, tlf. 22 21 60 20 eller mail 

borge.lrasmussen@gmail.com 

https://www.facebook.com/pages/Elmelund-Skov/1449240545359371
mailto:borge.lrasmussen@gmail.com


  

Nu udbydes forpagtning af arealer til afgræsning og slet på Naturstyrelsens arealer 

I Elmelund Skov er der udlagt en række arealer til åbne naturarealer. Disse arealer er nu klar til at 

blive afgræsset eller slået hø på. Derfor har Naturstyrelsen i øjeblikket afgræsning og slet af en 

række åbne naturarealer i udbud. Er du interesseret i at forpagte et areal, kan du på Naturstyrelsens 

hjemmeside læser mere om de arealer, som er i udbud: http://naturstyrelsen.dk/annonceringer/alle-

annonceringer/2015/feb/naturstyrelsen-fyn-bortforpagter-elmelund-ved-odense/ 

Og http://naturstyrelsen.dk/annonceringer/alle-annonceringer/2015/feb/naturstyrelsen-fyn-

bortforpagter-ved-ravnebjerggyden-i-odense/ 

Fristen for bud på arealerne er den 24. februar kl. 12.00 

Kontakt: Kirsten Muus, Naturstyrelsen, tlf. 25269571, mail kimuu@nst.dk 

 

Vil du være med i et kogræsserlaug? 

Odense Kommune skal også i gang med et udbud på afgræsning på de åbne arealer, men først vil vi 

gerne undersøge, om der er grobund for at etablere et kogræsserlaug i Elmelund Skov. Odense 

kommune har gode erfaringer med kogræsserlaug. Ideen er, at en gruppe mennesker bliver enige 

om at forpagte et stykke jord af kommunen, køber nogle kalve om foråret og ser til dem på skift 

sommeren igennem, og om efteråret bliver kalvene slagtet og kødet fordelt på laugets medlemmer. 

Alle der er interesseret i at høre nærmere, vil vi gerne inviteret til et møde, hvor folk fra et 

kogræsserlaug vil fortælle om deres erfaringer og Odense Kommune vil fortælle om det formelle. 

Vil du inviteres til møde så send en mail senest den 4. marts. 

Kontakt: Rasmus Dalhoff Skaar, Odense Kommune, tlf. 29280820, rdan@odense.dk  

 

Elmelundskovens Hestelaug 

 

 

 

 

 

En kreds af lokale ryttere stiftede i november 

2014 foreningen Elmelundskovens Hestelaug. 

Hestelauget er et fælles grundlag for et tæt 

samarbejde i et partnerskab med Natur-

styrelsen og Odense Kommune om mulig-

heder og faciliteter for hestefolk i den nye 

mere end 300 ha store Elmelund Skov. Et 

partnerskabssamarbejde giver mulighed 

for at søge økonomisk støtte til anlæg og 

aktiviteter. 

Formålet med hestelauget er, at medlemmerne kan bidrage praktisk og evt. økonomisk til at få 

etableret og vedligeholdt faciliteter som fx ridestier, naturspring, magasindam, rastefolde, 

bindebomme mm i skoven. Hestelauget har søgt om midler fra flere fonde og foreløbig fået tilsagn 

om støtte på omkring 250.000 kr. og afventer stadig svar på et par ansøgninger. 

Hestelauget er en forening for alle, der vil nyde skoven med deres hest. Du kan støtte op om sagen 

og viser din interesse ved at melde dig ind i hestelauget. Det årlige kontingent er fastsat til 50,00 kr.  

Du kan kontakte foreningen på Facebook i gruppen "Elmelundskovens Hestelaug" eller kontakte 

formanden. 

Kontakt: Formand for Elmelundskovens Hestelaug Peter Worm, tlf. 21549596 
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Ridning i Elmelund Skov 
I øjeblikket er der forskellige regler for, hvordan der må rides i Elmelund Skov. På Naturstyrelsens 

arealer må der rides på skovveje og stier.  

På Odense Kommunes arealer henstilles der til, at ride ved siden af grusstierne, fx på de brede 

rabatter. I området primært syd for Elmelundsvej har det vist sig, at de smallere stier bliver meget 

ujævne af ridning, og at der skal bruges mange ressourcer på at udjævne og renholde dem efter-

følgende. Derfor er der opsat skilte med ridning forbudt på denne strækning, der kan ses indtegnet 

med rødt på nedenstående kort.  

 

   
Kontakt: Anders Hersø Pedersen, Naturstyrelsen, tlf. 21490021, mail ahpo@nst.dk 

Kontakt: Rasmus Dalhoff Skaar, Odense Kommune, tlf. 29280820, rdan@odense.dk  

 

 

Bavnedam Hundeskov lader vente på sig 

Naturstyrelsen har længe været klar til at få etableret hundeskoven ved Bavnedam. Desværre er 

vejret ikke med os, så siden efteråret har der været alt for vådt til at have maskiner i gang med at 

sætte hegn op. Vi går i gang med etablering hundeskoven, så snart jorden kan bære og ser frem til 

en indvielse af hundeskoven i løbet af foråret.  

Kontakt: Anders Hersø Pedersen, Naturstyrelsen, tlf. 21490021, mail ahpo@nst.dk 
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