
Elmelund  
Skovdag

Kom til indvielse af Odenses 
største skov, Elmelund Skov, 
søndag den 25. maj, kl. 10-16. 

Dagen byder på et hav af 
aktiviteter for store og små.

Se det fulde program i folderen.
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Program for Elmelund Skovdag 25. maj 2014
Transport til Elmelund Skov
Hvis du kan så tag cyklen til skoven og få 
luft i håret. Men er du nødt til at komme i bil, 
bliver der ekstra parkering på marken ved 
P-ekstra og der er mange parkeringspladser 
ved Tietgen Handelsgymnasium, Elmelunds-
vej 10, P-Tietgen. Eller tag bus nr. 31-32. 

Område 1
Elmelundløbet - har du lyst til at 
prøve et nyt løb?
Prøv et 5 km motionsløb på de nye stier 
i Elmelund Skov, og vær med til at indvie 
Odenses nye skov. Saml familie, venner og/
eller din nye løbemakker fra Løb med Avisen 
og tag en tur i skoven...
Pris: 75 kr. pr. pers.

Arr.: H.C. Andersen Marathon
www.hcamarathon.dk

Tur i hestevogn 
Fyns Køreselskab tilbyder en hyggelig tur i 
hestevogn til område 4. Pris 20 kr. pr. pers.
Arr.: Team Kandie – Fyns Køreselskab

Vandløbet - skattejagt for hele 
familien
Gå på skattejagt efter kilden i skoven – for 
børnefamilier og andre barnlige sjæle. Turen 
går langs med Vandvejen ud til Vand-
Center Syds boringer, med mulighed for 
pauser undervejs – og garanti for sjov! Alle 
deltagere får en gratis drikkedunk, og der er 
selvfølgelig en vandet præmie til de heldige. 
Arr.: VandCenter Syd

Fang dyr i vandhullet 
Kom og fang vandhulsdyr og lav sjov med 
Fjordens Dags naturvejleder.
Arr.: Fjordens Dag

Hvordan er det at være en fugl? 
Kom og oplev, hvordan det er at være fugl 
igennem Svalespillet. Få spændende infor-
mation om fugle og deres færden ved DOF 
standen, og vind en præmie! Guidet fug-
le-vandreture hver time, hvor en ornitolog 
fortæller om de fugle, der bor i området.
Kl. 10.30, 11.30, 13.30 og 14.30
Arr.: Dansk Ornitologisk Forening 

Naturformidling
Friluftsrådet står klar med en stand, hvor du 
kan høre, hvilken organisation friluftsrådet 
er, og hvilket formål de har. 
Arr.: Friluftsrådets Kreds Fyn Nord

Friluftsaktiviteter i Lysningen
Spejder- og familieaktiviteter. 

Motionsløb med ”Kong Gulerod”-motions-
projektet under Tarup Ungdomsskole.
Kl. 11.30
Arr.: Lokalforum Bolbro 

Leg i og opdag skoven
Pædagogstuderende inviterer til masser 
af leg i skoven med Woop (interaktiv leg i 
skoven), Tarzanbane, forhindringsbane og 
fynsk fla’brø’ på bål og andre spiselige ting 
fra skoven. 
Arr.: University College Lillebælt

Hjælp til med at få Østershatte i 
skoven
Mange mennesker ønsker flere spiselige 
ting i skoven. Kom og vær med til at pode 
Østershatte på træstubbe, så der hurtigt 
kommer svampe i skoven. 
Arr.: Frivillige og Odense Kommune

Åbning af Hjertesti
Kom og gå med, når Hjerteforeningen 
åbner en 3,5 km lang hjertesti i Elmelund 
Skov. Hjerteforeningen står også klar med 
Hjertebil, hvor du kan få målt dit blodtryk og 
få information om hjerteforeningen og det 
arbejde, de udfører. 
Arr.: Hjerteforeningens Lokalkomite 

Detektordemonstration
Amatørarkæologer med metaldetektor er 
at finde rundt på de nyanlagte skovarealer 
øst og vest for Elmelund By, på begge sider 
af Elmelundvej og på Bavnedamvej. Vi viser 
gerne fund og tager en snak med forbipas-
serende. Kl. 12-13 er vi at finde i område 1, 
hvor vi viser fund frem.
Arr.: Amatørarkæologerne

Ponyridning
Kom og prøv at blive trukket en tur på en 
pony. 
Pris 5 kr. pr. tur.
Arr.: Odense Rideklub

Ponytrækning 
Sanderum Rideklub tilbyder trækning af 
små og større børn på 6 af klubbens dejlige 
ponyer.
Pris 5 kr. pr. tur.
Arr.: Sanderum Rideklub

Leg på cykel
Børn kan låne Mountainbikes og udfordre 
sig selv. 
Arr.: Grejbank Fyn, KidzMTB - Cykling 
Odense

Kaffe kan købes
Arr.: Kafferisteriet
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Område 2
6. klasser afslører nyt skilt 
Fra Sanderumskolen har tre 6. klasser 
lavet skilte, der fortæller om Elmelund 
Skov. Skiltene bliver afsløret kl. 11.30.
Arr.: Sanderumskolen, Fjernvarme Fyn 
og Odense Kommune

Fortællingen Poppelskoven
Fjernvarme Fyn og Odense Kommune 
har indgået et samarbejde om plantning 
af popler, som fungerer som ”amme-
træer” for den egentlige skov. Se, hvor 
hurtigt popler gror, og hør om planerne 
for skoven og flisproduktion.
Arr.: Fjernvarme Fyn og Odense Kom-
mune

Område 3
Fremtidens skovtur til  
fremtidens vand
En lille guidet tur, hvor en repræsentant 
fra Naturstyrelsen fortæller, hvordan 
land skabet forvandles til et skov- og 
naturområde, hvordan der er taget 
landskabeligt hensyn samt arbejdet med 
naturnær skovdrift. 

Herefter fortæller VandCenter Syds 
geolog om alt det, der gemmer sig under 
jorden. Om istidens begravede smel-
tevandsdal, om grundvandet, hvor det 
kommer fra, hvordan det bliver til rent 
drikkevand – og hvordan vi beskytter det.
Kl. 12.15, 14.15, 15.15.
Arr.: VandCenter Syd og Naturstyrelsen

Ellegård – fra ryttergård til 
knallertbane
Poul Villy Jensen viser billeder og fortæl-
ler om Ellegården.

Skovstand
Vil du være med til at plante Elmelund 
Skov? 
Alle kan bidrage til plantningen af den 
nye skov. Derfor stiller Naturstyrelsen 
træer og spader til rådighed, så du har 
mulighed for at få ”dit eget” træ i skoven. 

Plantemaskine og traktor i sving
De store maskiner, som er med til at 
skabe den nye skov, vil plante og renhol-
de i løbet af dagen.

Skovhuggeropvisning
Der vil i løbet af dagen være opvisning 
ved Nordens bedste skovhugger Brian 
Palsgaard.  Kl. 12, 14 og 15

Hvad er Naturnær skov? 
Ved Naturstyrelsens stand kan du få 
informationer om, hvordan skoven vil 
udvikle sig i fremtiden. 
Arr.: Naturstyrelsen

Naturformidling Danmarks 
Jægerforbund
Oplev naturformidling om jagt. Vi giver 
smagsprøver på vildt serveret fra grillen. 
Gevirværksted for børnene. Hør om 
projekt naturskole i Elmelund Skov. Følg 
arbejdet med træning af jagthunde. Vi 
forlægger et dådyr eller en råbuk kl. 13.
Arr.: Danmarks Jægerforbund.

Fart over feltet
Knallertklubben holder åbent hus kl. 10 - 
14. Der vil være fremvisning af klubbens 
maskiner og mulighed for, at børn kan 
prøve en tur på banen kl. 11 - 14. 
Arr.: Knallertklubben, Tarup Ungdoms-
skole

Mad
Ved knallertklubhuset stiller vi de store 
griller op og griller hjemmelavede pølser 
med hvad, der her hører til. Der bliver 
også salg af kaffe og kage.
Arr.: Elsesminde Produktionshøjskole

Klap en kanin eller et marsvin
Kom og kæl med marsvin og kaniner.
Arr.: Elsesminde Produktionshøjskole - 
dyrepasserholdet

Islandske heste 
8-10 islandske heste kommer på tur 
og laver en lille opvisning. Kom og klap 
hestene, og få evt. en trækketur.  
Kl. 11 - 13.
Arr.: Laxi islandshesteklub

Jagtridning
Forrest rider to ryttere med rævehaler 
på skulderen, og det er dem, som feltet 
med Master (den høje hat) ”jagter”. 
Før, under og efter jagten blæses der i 
jagthornene. Kl. 13.30
Arr.: Fyns Jagtrideklub

Område 4
Åbent Boringshus
En stor del af drikkevandet i de odense-
anske vandhaner kommer fra grund-
vandet under Elmelund Skov. Kom og 
tag et kig ind i ”maskinrummet” i en af 
VandCenter Syds drikkevandsboringer 
– og få historien om, hvordan det gode 
drikkevand produceres. 
Arr.: VandCenter Syd

Tur i hestevogn 
Fyns Køreselskab tilbyder en hyggelig 
tur i hestevogn til område 1 ved Bolbro. 
Pris 20 kr. pr. pers.
Arr.: Team Kandie – Fyns Køreselskab

Jagtridning
Forrest rider to ryttere med rævehaler 
på skulderen, og det er dem, som feltet 
med Master (den høje hat) ”jagter”. 
Før, under og efter jagten blæses der i 
jagthornene. Kl. 13.45
Arr.: Fyns Jagtrideklub

Kaffe og kage kan købes
Arr.: Elsesminde Produktionshøjskole



Program
Kl. 10-16  Aktiviteter i alle områder 

Åbent boringshus, tur i hestevogn, skovstand, 
naturformidling, hestetrækning, bålaktiviteter, familielege, 
skattejagt m.v.

Kl. 10.00 Motionsløb – 5 km (Område 1)

Kl. 10.30 Guidet fugletur (Område 1)

Kl. 11.00  Indvielse af skoven (Område 1)  
- Plantning af træer og åbning af vandpost 
- Herefter fælles gåtur til skovstanden med stop undervejs

Kl. 11.30  Afsløring af skilte om skoven med 6. klasser (Område 2)
 Guidet fugletur (Område 1)
 Motionstur (Område 1)

Kl. 12-13  Amatørarkæologer viser fund fra området (Område 1)

Kl. 12.00  Skovhuggeropvisning (Område 3)

Kl. 12.15  Fremtidens Skovtur til fremtidens vand – guidet tur  
(Område 3 + Område 4)

Kl. 13.00 Forlæggelse af vildt (Område 3)

Kl. 13.30 Guidet fugletur (Område 1)

Kl. 13.30  Jagtridning (Område 3 )

Kl. 13.45  Jagtridning (Område 4)

Kl. 14.00  Skovhuggeropvisning (Område 3)

Kl. 14.15  Fremtidens Skovtur til fremtidens vand – guidet tur 
(Område 3 + Område 4)

Kl. 14.30 Guidet fugletur (Område 1)

Kl. 15.00  Skovhuggeropvisning (Område 3)

Kl. 15.15  Fremtidens Skovtur til fremtidens vand – guidet tur 
(Område 3 + Område 4)



Elmelund Skov kort fortalt
I dag er Elmelund Skov stort set en mark med vandhuller 
og stier. Et smukt og åbent område i den vestlige del af 
Odense. Men 700.000 træer er allerede plantet og sået, 
og om blot 5-10 år vil Elmelund Skov syne af rigtig skov.
Elmelund Skov bliver Odense Kommunes største skov 
på i alt 360 ha. Skoven skal skabe et unikt bynært, 
rekreativt skov- og naturområde, der kan give mange 
forskellige oplevelser til borgerne. Samtidig beskyttes 
grundvandet under skoven. Grundvandet i området skal 
i fremtiden levere op mod 1/3 af drikkevandet til Oden-
ses borgere.
 
Den nye skov bliver rejst på tidligere landbrugsjord i et 
samarbejde mellem Odense Kommune, Naturstyrelsen 

og VandCenter Syd. VandCenter Syd har været drivkraft 
i erhvervelsen af jorden, som Naturstyrelsen nu ejer 3/4 
af og Odense Kommune 1/4. 

Det er Naturstyrelsen og Odense Kommune, der plan-
lægger, etablerer og driver skoven. Desuden arbejder 
Naturstyrelsen og Odense Kommune på at indgå en 
række partnerskaber med borgere og organisationer 
om anlæg og aktiviteter i skoven f.eks. naturvejledning 
for skoler.
 
De kommende brugere som f.eks. naboer til skoven, 
borgere i Odense og grønne organisationer har været 
involveret i planlægningen af skoven.  


