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Nyanlagt ridesti i Elmelund Skov. Ridestien er afmærket med piktogrammer med  en rytter til hest. 

 

 

Prøv de nye ridestier i Elmelund Skov  
 

Invitation til indvielse af de nye ridestier i Elmelund Skov  
 

Elmelund Hestelaug indvier søndag den 2. oktober kl. 12.00 de nye ridestier i Elmelund Skov.  

 

Kom med din hest og prøv en guidet tur på ridestierne. Du kan også se jagtrytterne give en opvisning i spring 

på deres tur gennem landskabet. 

 

Åbningen markeres med taler af Rådmand Jane Jegind, Odense Kommune og Skovrider Jakob Harrekilde, 

Naturstyrelsen.  

 

Alle er velkomne – også uden hest. Du kan læse mere om arrangementet og tid og sted i den 

vedhæftede invitation.  

Elmlund Hestelaug har etableret ridestierne i et partnerskab med Naturstyrelsen og Odense 

Kommune. Der er etableret ca. 13 km ridestier, som en kombination af græsstier og grusstier. 

Hestelauget har søgt tilskud til ridestierne, fået opsat rutepæle, udlagt grus på en del af ridestierne 

og står for den efterfølgende vedligeholdelse.  

Kontakt: Elmelund Hestelaug, Peter Worm, tlf. 21 54 95 96, mail ptw@dsa-net.dk 
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Endnu et posetoilet i Elmelund Skov  
I begyndelsen af september ”landede” et toilet på 

Naturstyrelsens parkeringsplads på Elmelunds-

vej. Toilettet er et såkaldt posetoilet, som 

fungerer uden vand og el, ligesom det toilet 

Odense Kommune har sat op på skovens 

parkeringsplads ved Bolbro.  

Toilettet kan også benyttes af handicappede og 

en handicaporganisation har været inddraget i 

forbindelse med indretning af toilettet.  

Naturstyrelsen har indgået en aftale med Odense 

Kommune om renhold af toilettet.  

 

Kontakt: Anni Borup, Naturstyrelsen,  

tlf. 21 49 00 24, mail abo@nst.dk  

 

 

 

 

 

 

Første spadestik til madpakkehuse 

I løbet af efteråret etablerer Naturstyrelsen 2 madpakkehuse i Elmelund Skov. Det ene 

madpakkehus opsættes tæt på Elmelund Skovs parkeringsplads. Det andet madpakkehus opsættes i 

den ældre del af skoven syd for Blommenslyst. Dette madpakkehus kan også benyttes af Elmelund 

Jagthundetræningsklub bl.a. som dommerhus, når der afholdes prøver for jagthundene.  

Der opsættes borde og bænke i madpakkehusene.  

 

 
Kontakt: Anni Borup, Naturstyrelsen, tlf.21 49 00 24, mail ahp@nst.dk 

 

 

 

 

               

mailto:abo@nst.dk
mailto:ahp@nst.dk

