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Foto: Det nye madpakkehus i Elmelund Skov, hvor der holdes Brugerrådsmøde dem 18. september 

 

 

Elmelund Skovbrugerråd holder møde med bålmad  
 

Invitation til møde i Elmelund Skovs Brugerråd – alle er velkomne 

Formålet med Brugerrådsmødet er at bringe brugerne af skoven sammen, for i fællesskab at drøfte, 

hvad der sker i skoven og gå gode ideer til, hvordan Elmelund Skov kan blive ved med at udvikle 

sig til glæde for alle borgere.  

På mødet vil Naturstyrelsen og Odense kommune fortælle om, hvad der lige nu sker i skoven og 

rytterne, jægerne, orienteringsløberne, kogræsserne m.fl. fortæller, hvordan det går med deres 

aktiviteter. 

 

Tid: Mandag den 18. september kl. 17.00 – 19.30 

Program:  

1. Velkomst og præsentation af det nye madpakkehus 

 

2. Beretning fra partnerne i Elmelund Skov om årets aktiviteter og ideer til 2018  

 

3. Skovbrugerrådets fremtid. Er der èn eller flere foreninger der vil stå for Skovbrugerrådet fra 

2018? Alternativt nedlægges rådet. 

Bålmad tilberedt af naturvejleder Kenn Øhlenschlæger 

4. Ønsker eller ideer til anlæg eller aktiviteter i skoven. Odense Kommune har fået tilsagn fra  

Nordea-fonden om, at de vil støtte med et mindre beløb til aktiviteter der styres af 

borger/foreninger. 

 

5. Aktiviteter hos Naturstyrelsen og Odense Kommune i 2017 og planer for 2018 

 

6. evt. 

 



 

 

Mødested: Madpakkehuset ved Elmelund Skov parkeringsplads, Elmelundsvej 121, 5250 Odense S. 

 

 
 

Tilmelding: Sussi Jensen, Odense Kommune, ksj@odense.dk, senest mandag den 14. september. 

10.00. 

 

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

 

 

Forskningsforsøg i poppelskoven 

Hvis du ser unge mennesker færdes med måleinstrumenter i poppelskoven på Odense Kommunes 

areal, så er det skovskolen under Københavns Universitet, der har gang i et forsøg med 

underplantning med forskellige træarter. Poplerne er en forkultur, der har skabt et skovmiljø med 

mere stabile temperaturer og mindre ukrudt, da det er ved at være skygget væk. I skovmiljøet er det 

nemmere for ”rigtige” skovtræer at trives.  

 

Forskningsprojektet afprøver forskellige arters trivsel og også arter som ikke er så kendte i de 

danske skove, fordi klimaforandringerne ændrer vilkårene for træerne, så det er godt at have flere 

arter at vælge imellem. F.eks. er der plantet Ægte Kastanje og Tyrkisk Hassel i forsøgsområderne. 

Der bliver lysnet i varierende grader, for at vi kan blive klogere på, hvad den rigtige behandling er 

for den bedste vækst for træerne. Hvis vi lysner for meget vil ukrudtet tage over og måske kvæle de 

små træer og er der for lidt lys vil træerne også gå ud. 

 

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

 

 

At danse med livet – et brobyggende fællesskab 

er en forening for borgere i Odense Kommune, som er mentalt udfordret i dansen med livet. 

Foreningen bruger kunsten og naturens helende kræfter, som medicin mod stress, angst og 

depression og er nu i færd at skabe et naturligt mentalt og sanseligt åndehul i Elmelund Skov til ro 

og fordybelse. En mandala udført i roskabende strukturer, former og farver. Kom og hør` nærmere 

om foreningens arbejde på Skovbrugerrådets møde den 18. september.  

 

Kontakt: Bente Jørgensen tlf. 40801952, mail bente@atdansemedlivet.dk,  
http://atdansemedlivet.dk/elmelund-skov  
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Brombærsæsonen er godt i gang  

Hist og pist i skoven kan man nu være heldig at finde buske med mode brombær – lige til at spise.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

               


