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Miljøministeren inviterer til picnic i Elmelund Skov  
 
 
Premiere på Elmelund Skovs nyhedsbrev 
Velkommen til først udgave af Elmelund Skovs nyhedsbrev.  
 
Det er nu det begynder at ske! 
 
Elmelund Skov vil de kommende år vokse op og forvandle de nuværende store 
landbrugsarealer omkring Elmelund landsby til et stort skov- og naturområde. Det vil 
betyde en stor forandring, både for de borgere som bor i området og alle de borgere, som 
fremover vil få adgang til det nye skov- og naturområde. For at fortælle om de mange 
forskellige ting og aktiviteter, der kommer til at ske, vil vi fremover efter behov udsende 
Elmelund Skovs nyhedsbrev. 
 
Miljøministeren inviterer til picnic i Elmelund Skov 14. august 
Miljøminister Ida Auken besøger den 14. august, kl.12.00 Elmelund Skov sammen med en 
række folketingspolitikere og repræsentanter for forskellige interesseorganisationer. 
Besøget indledes med en picnic i det grønne. Ministeren vil sammen med VandCenter Syds 
direktør Anders Bækgaard sætte pumpningen af vand fra de 3 nye indvindingsboringer i 
gang. De første træer plantes i Naturstyrelsens del af Elmelund Skov ved fælles hjælp – 
medbring gerne en skovl. Rådmand Steen Møller fortæller om den kommende skovs 
betydning for Odense by og deltagere fra borgerinddragelsen fortæller om, hvordan de har 
bidraget til planen for skoven.  
 
Alle er velkomne.   
 
Af hensyn til bespisning kræver deltagelse tilmelding. Tilmelding skal ske til mailadressen 
fyn@nst.dk med deltagerantal og navne. Deadline for tilmelding er den 7. august.  
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Giv et træ til Odense Kommunes Folkeskov 
Du kan nu købe en bid af Elmelund Skov. Køb fire træer for 79 kroner, og vær med til at 
sikre rent drikkevand i Odense. 
 
Måske kan du gøre, som de har gjort i SFO Firkløveren på Freriksberg? Her har de solgt 
kage og købt træer i deres lokale folkeskov for pengene.  
 

 
 
Projektet i Odense er et samarbejde mellem VandCenter Syd, Odense Kommune og 
Growing Trees Network. Vil du sætte turbo på plantning af træer i Odense Kommunes del 
af Elmelund Skov, så har du muligheden for at bidrage via firmaet Growing Trees Network. 
Firmaet arbejder for at bevare det rene grundvand i Danmark og samler sammen fra 
private og firmaer for hurtigere at få plantet skov på områder med vigtige vandressourcer. 
Læs mere på www.folkeskoven.dk.  
 
Høring af Elmelund Skov – Overordnet plan 
Høringen af den fælles plan for Elmelund Skov er nu afsluttet. Vi har modtaget 6 hørings-
var. Høringssvarene har ført til enkelte justeringer i planen. Den endelige plan vil snarest 
blive lagt på Naturstyrelsens hjemmeside og Odense Kommunes hjemmeside. Links til 
hjemmesider: 
www.naturstyrelsen.dk/Elmelund 
http://www.odense.dk/Elmelundskov 
 
VVM-screening af Elmelund Skov – Overordnet plan 
Skovrejsningsprojektet skal screenes efter reglerne i planloven. Screeningen består i en 
vurdering af skovrejsningens påvirkning af miljøet. Som led i screeningen vil der meget 
snart blive udsendt høringsbrev til en række myndigheder som Vejdirektoratet, Bane-
Danmark m.v. ligesom en række naboer vil modtage et høringsbrev.  
 
Forberedelse af anlæg af skovveje 
Naturstyrelsen og Odense kommune har udbudt opgaven med anlæg af skovveje, stier og 
parkeringspladser. Arbejdet forventes at kunne gå i gang til september.  
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Nyhedsbrevet sendes fremover kun på mail 
Nyhedsbrevet er mailet til alle som har deltaget i borgerinddragelsen om planen for 
Elmelund Skov. Denne gang vil nyhedsbrevet i slutningen af juli også blive lagt i postkas-
serne hos de direkte naboer til projektet, som vi ikke har mailadresser til. Fremover udsen-
des nyhedsbrevet kun på mail. Hvis du har modtaget nyhedsbrevet på papir og gerne 
fremover vil modtage det på mail, skal du sende en mail til abo@nst.dk og oplyse dit navn, 
adresse og mailadresse. Nyhedsbrevet kan også ses på Odense kommunes og Natur-
styrelsens hjemmesider.  
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