
7. april 2015 

 
 

 

 
Jagthundene viser, hvordan de træner, når Elmelund Jagthundetræningsklub holder ”Åbent Hus”  

 

 

Kom til ”Åbent Hus” og se jagthundene træne den 17. april  
Naturstyrelsen og den nyoprettede Elmelund Jagthundetræningsklub har indgået en aftale om, at det 

vestligste område i Elmelund Skov kan bruges til jagthundetræning.  

 

Fredag den 17. april markeres begyndelsen på jagthundetræningen med ”Åbent Hus” i skoven, hvor 

der bl.a. vises en række eksempler på, hvordan der trænes med jagthunde.  

 

Program for indvielsen kl. 16.00-18.00 

 Velkomst ved Naturstyrelsen, Skovrider Søren Strandgaard  

 Tale ved formand for Danmarks Jægerforbund, Stig Egede 

 Parole - program ved Danmarks Jægerforbund, Niels Chr. Johansen 

 Rundvisning på området med jagthundeopvisning med de bedste Fynske jagthunde indenfor 

flere forskellige racer 

 Servering af vildtsuppe fra naturformidler, Claus Lykke – Danmarks Jægerforbund 

 

Af hensyn til servering af vildtsuppe vil arrangørerne meget gerne have tilmeldinger til 

arrangementet med deltagerantal. Tilmelding: webmaster@jagtkreds5.dk  
 

 

mailto:webmaster@jagtkreds5.dk


Mødested ved den nye parkeringsplads ved 

Vejrupvej. 

 

Læs mere om arrangementet:  

http://www.jagtkreds5.dk/files/5714/2839/768

0/Invitation_til_jagthundetrningsomrde_-

_Elmelund_fredag_d._17._april.pdf 

 

Kontakt: Kristian Spodsberg, Danmarks 

Jægerforbund, tlf. 20 96 19 14,  

mail webmaster@jagtkreds5.dk 

 

 
 

 

 

 

Elmelundsæblet vender tilbage til Elmelund 

Odense Kommune og Naturstyrelsen har fået podet 135 æbletræer med Elmelundsæblet. 

Podekvistene kommer fra modertræer, der står henholdsvis på Pometet ved Tåstrup og Gl. Estrup på 

Djursland.  

Elmelund Skov får en særlig karakter med Elmelundæble-træer flere steder i små grupper rundt i 

skoven. Specielt i nærheden af Elmelund by vil Odense Kommune plante mange af æbletræerne. 

Æbletræsorten skulle være sunde og blive til store æbletræer. Det er smukt, når træerne blomstrer, 

og vi håber, at mange vil få en ekstra fornøjelse ud af skovturen, når man om nogle år, vil kunne 

plukke æbler på sin vej.  

 

         
Læs mere om Elmelundsæblet: 
http://www.nordgen.org/nak/index.php?view=show&id=7246&PHPSESSID=9lj6ephhjs04setfuril4ualk3 
 

Kontakt: Birgit Bjerre Laursen, Odense Kommune, tlf. 21709611, mail bbl@odense.dk. 

 

 

Ridestier i medvind 

Det nyoprettede ”Elmelundsskovens Hestelaug” har siden november haft travlt med, at se på mulige 

stiforløb for ridestier i skoven samt at rejse penge til etablering af stierne. Ridestierne vil udover 

ryttere også kunne bruges til gå- og løbeture af skovens øvrige gæster. Hestelauget har søgt om og 

fået midler fra flere puljer og med den seneste meget flotte bevilling fra Odense Kommunes 

Forstadspulje, er det samlede tilsagn om støtte på omkring 1.2 mio. kr. Hestelauget er meget glade, 

stolte og taknemmelige for det flotte resultat. 
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Hestelauget er i øjeblikket i gang med at fastlægge det mulige stiforløb i tæt samarbejde med 

Odense Kommune og Naturstyrelsen. Der arbejdes på at etablere stierne hen over sommeren og 

efteråret, så ridestierne kan indvies til oktober. Der arbejdes også på etablering af forhindringer til 

springning, en rastefold og en "magasindam" i skoven. 

Hestelauget kan kontaktes på Facebook i gruppen "Elmelundskovens Hestelaug".  

Kontakt: Formand for Elmelundskovens Hestelaug, Peter Worm, tlf. 2154 9596. 

 

Stor interesse for kogræsserlaug 

Den 16. marts blev der holdt fællesmøde for de mange af de interessenter, der meldte tilbage på 

sidste nyhedsbrevs orientering om oprettelsen af et kogræsserlaug. Efterfølgende er der afholdt 

stiftende generalforsamling for foreningen i Bolbro. Der er reserveret i alt 8 hektar græsningsareal i  

Odense Kommunes del af skoven til græsningslauget, så der bliver måske mulighed for at flere kan 

deltage i græsningslauget. Græsningslaugets kontaktoplysninger vil senere blive offentliggjort via 

dette nyhedsbrev. 

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

 

 

Har søen ved Ellegårdvej et navn? 

Pilekrattet omkring søen nord for knallertbanen blev sidste år ryddet, så vandfladen nu er synlig. 

Området er hegnet ind og snart sætter Elsesminde Produktionshøjskole får ud på arealet. Området 

vil med tiden blive et af de gode besøgssteder i skoven. Men hvad hedder søen egentlig? De gængse 

gamle kort sætter ikke navn på søen, men måske er der nogen lokalt som ved om søen i folkemunde 

har haft et navn? I så fald vil vi meget gerne høre om det, så området kan navngives efter søen.  

Kontakt: Anni Borup, Naturstyrelsen, mail abo@nst.dk 
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