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Forord 
Skovrejsningsprojektet Ringe Skov blev igangsat i 1998 på initiativ af 

den daværende Ringe Kommune (nu Faaborg-Midtfyn Kommune). 

Formålet med skovrejsningen er at skabe en bynær, rekreativ skov op 

til Ringe by, som samtidig beskytter drikkevandet, der pumpes op fra 

boringerne nord for Espe mod forurening.  

Skovrejsningsaftalen mellem Faaborg-Midtfyn Kommune og 

Naturstyrelsen Fyn betyder, at der er udpeget et projektområde på 

450 ha fra den vestlige udkant af Ringe by og til Galgebakken nord for 

Espe. Når muligheden opstår, køber Naturstyrelsen jord inden for 

projektområdet til skovrejsning. Faaborg-Midtfyn Kommune 

medfinansierer erhvervelsen af jord med 50 % af købsprisen. Øvrige 

udgifter til opkøb, anlæg af skov, natur og friluftsfaciliteter finansieres 

af Naturstyrelsen.  

 

 

 

Folketinget har i ca. 25 år haft en målsætning om fordobling af 

skovarealet i Danmark, som bl.a. skal ske ved statslig skovrejsning.  

De bynære skove bidrager med en lang række goder til samfundet i 

form af: 

 Tilgængelighed til bynære skov, som giver mulighed for 

rekreation og motion i dagligdagen. 

 Beskyttelse af grundvandet under skovene, så 

drikkevandsboringer ikke forurenes.  

 Flere naturarealer og en forøgelse af biodiversiteten i 

området.  

 Miljøvenlig energi i form af biomasse fra skoven.   

 Træ til miljøvenligt byggeri, møbler m.v.  

 Klimatilpasning ved reduktion i afledningen af vand.  

Nogle tror, at der går mange år inden man får glæde af en nyplantet 

skov. Sådan er det ikke. Så snart en ny skov er gjort tilgængelig med 

stisystemer, er skoven klar til at blive taget i brug til gåture, løbeture, 

cykelture og ridning, og mange har stor glæde af, at følge skovens 

vækst fra år til på ture i skoven. Prøv selv.  

Velkommen til Ringe Skov.  
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Indledning 
Status skovrejsningsprojektet 

Siden skovrejsningsaftalens ikrafttræden i 1998 har Naturstyrelsen, når 

det har været muligt, købt arealer til skovrejsning. Det betyder, at der i 

dag vest for Ringe by og nord for Boltinge ligger skovområdet Ringe 

Skov på i alt 38 ha fordelt på to skovområder.  

I 2012-2013 er der erhvervet 45 ha til skovrejsning og en erhvervelse af 

yderligere 35 ha er mulig. De nye arealer ligger op til Ringe Skov og 

skaber sammenhæng mellem de to delområder, som Ringe Skov hidtil 

har bestået af. Samtidig udvides skoven i retning mod Findinge og ud 

til Assensvej i syd.  

Nord for Espe er anlagt et skovområde - Espe Skov - på 49 ha. I 2012-

2013 er der erhvervet to mindre skovparceller i Findinge parcelskov, så 

der skabes en bedre, rekreativ sammenhæng i skoven.  

I bunden af Findinge ligger et græsareal på 4 ha. Dette areal indgår i 

Sallinge å vådområdeprojektet, hvilket betyder, at Sallinge å i 2013 

genslynges gennem arealet.  

Planen for udvidelse af Ringe Skov 

Planen for udvidelse af Ringe Skov omfatter både de arealer ved Ringe 

Skov, som er erhvervet og de arealer, som det er muligt at erhverve. 

I 2004 blev der udarbejdet landskabsplanen ”Grøn Helhedsplan” for 

den vestlige del af Ringe by. Den østligste del af skovrejsningsprojektet 

Ringe Skov indgår i projektområdet for den Grønne Helhedsplan.  Den 

Grønne Helhedsplan blev til efter en omfattende borgerinddragelse, 

hvor mange forskellige interessenter blev hørt og deres ønsker er i vidt 

omfang indarbejdet i planen. Da en stor del af de arealer, som nu er 

erhvervet til skovrejsning, er omfattet af den Grønne Helhedsplan, er 

planlægningen af udvidelsen af skoven i høj grad en udmøntning af 

den Grønne Helhedsplan. 

I forbindelse med planlægningen gennemføres en forundersøgelse for 

arealerne for at afklare bindinger og potentialer i forhold udvidelsen af 

skoven. F.eks. er der i kommuneplanen udlagt en vejreservation til 

omfartsvej tværs gennem arealet, som planen skal tage højde for.    

Borgerinddragelse 

I planlægningens indledende fase har der været afholdt et offentligt 

temamøde, hvor naboer, borgere, interesseorganisationer m.v. har 

været inviteret til at bidrage med ideer og ønsker til planen og at 

komme med bemærkninger til det første skitseforslag til planen. 

Ideerne og ønsker fra mødet har indgået som bidrag i den endelige 

planlægning.  

På baggrund af en bred interesse for et rekreativt opholdsareal i 

området, søges etableret et samarbejde i form af et grønt partner-

skabsprojekt, om udvikling af et rekreativt opholdsareal i Ringe Skov.  

Høring 

Planen for udvidelse af Ringe Skov fremlægges nu i 4 ugers offentlig 

høring frem til 20. november. Når høringsperioden er slut og planen er 

justeret med evt. ændringsforslag, som Naturstyrelsen er enige i, er 

planen endelig.   
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Grøn Helhedsplan 
Initiativet til Grøn Helhedsplan blev taget i 2003, da der efterhånden 

var mange forskellige interesser, som trængte sig på i forhold til 

brugen af det åbne landskab vest for Ringe kirke. Med arkitektfirmaet 

Philip Rasmussen, som udfarende kraft, blev der udarbejdet en 

landskabsplan ”Grøn Helhedsplan” for et område på 450 ha afgrænset 

af Gestelevvej, Søvej, Assensvej og Nordskovvej. 

Landskabsplanen blev udarbejdet på baggrund af en landskabsanalyse. 

Samtidig blev der gennemført en omfattende borgerinddragelses-

proces, hvor alle borgere med interesse for området havde mulighed 

for at bidrage med ønsker til planen.  

Landskabsplanen opdeler området i 5 funktioner: 

1. Ringe Sø 

2. Den åbne, grønne kile med sletten og udsigtshøjen 

3. Ringe Skov 

4. Golfbane 

5. Nye boligområder langs offentlige veje  

Planen binder delområderne sammen med et fælles, veludbygget 

stisystem, som muliggør færdsel på tværs af områderne. Planen 

lægger desuden op til en graduering af områdets fremtoning, så den 

østligste del tættest mod byen er den mere urbaniserede og 

parkagtige del af området med størst intensitet af publikumsfaciliteter, 

mens området mod vest er med større naturpræg og færre faciliteter. 

Sletteområdet med udsigtshøjen forlænges tværs gennem området i 

den grønne kile, der som et åbent landskabsbånd markerer den svage 

ådals retning mod Sallinge å.  

Ringe Skov er i planen udformet som en sammenhængende ret tæt 

skov, der kan skabe en markant kontrast til de øvrige meget åbne 

områder.  

Mange af planens elementer er siden 2004 gennemført: Ringe Sø er 

udvidet og vandstanden er hævet, sletteområdet er gjort tilgængeligt 

og der er etableret udsigtshøj, amfiscene og naturlegeplads. Golfbanen 

er anlagt og byudviklingen langs Gestelevvej og Assensvej er i gang. 

Med udvidelsen af Ringe Skov bliver den Grønne Helhedsplan foldet ud 

i fuldt omfang.  

Det er Naturstyrelsens vurdering, at de forudsætninger, som den 

Grønne Helhedsplan er baseret på, stadig er gyldige. Derfor tager 

planlægningen for udvidelsen af Ringe Skov i store træk afsæt i en 

udmøntning af den Grønne Helhedsplan.    
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Grøn Helhedsplan
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Ringe Skov har vokseværk - Plan for udvidelsen af skoven  
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Tilgængelighed og friluftsliv 

I Den Grønne Helhedsplan har god tilgængelighed til delområderne og 

forbindelse mellem delområder være et centralt element i planen. 

Dette gælder også for Ringe Skov. I den nuværende Ringe Skov er der 

etableret parkeringsplads på Boltingevej og på Kaholehavevej. 

Desuden har Faaborg-Midtfyn kommune en raste- og parkeringsplads 

på Assensvej, hvorfra der kan blive adgang til det nye skovområde fra 

syd. De nuværende parkeringspladser skaber en god tilgængelighed til 

området for kørende brugere af skoven.  

Hovedstien i Den Grønne Helhedsplan er en sti, som begynder ved 

udsigtshøjen og fortsætter mod vest gennem den grønne kile. Gennem 

en årrække har ”Bjørns Trampesti” forbundet hovedstiens østlige og 

vestlige del. ”Bjørns Trampesti” videreføres nu med en anlagt sti, så 

hovedstien bliver sammenhængende. Med udgangspunkt i hovedstien 

er der i dag mulighed for mange stisløjfer i området. På de nye 

skovarealer etableres skovveje, skovstier og skovspor, så der opstår 

yderligere stisløjfer i sammenhæng med det eksisterende stisystem. 

Stisystemet må bruges til fods, på cykel og til hest. Ud fra de anlagte 

stier, vil der med tiden kunne opstå andre stier, f.eks. ridestier, MTB-

ruter og trampestier.  

Der har i en årrække været arbejdet med etablering af en trampe- og 

ridesti, som kan forbinde Ringe Skov med Espe Skov, hvorfra der via 

Tumleparken er adgang til naturstien Ringe-Korinth. Trampe- og 

ridestien passerer det nye skovrejsningsareal mod vest og vil medvirke 

til at skabe endnu større rekreative muligheder i området. 

 

Publikumsfaciliteter 
Der planlægges følgende faciliteter i skoven:  
1 Rekreativt opholdsareal 
2 Hundeskov  
3 Borde-bænkesæt 
4 Bænke, evt. flere steder end markeret på kort 
 

 

Når skovrejsningen er realiseret sættes nye informationstavler op ved 

parkeringspladserne. Skoven har en størrelse, hvor formidling af 

skovens rekreative muligheder i en digital guide (folder) med et 

oversigtskort vil være relevant.  

Når skoven plantes vil skoler og børnehaver bliver inviteret til at plante 

træer.  

 

Grønne Partnerskabsprojekter 
 
Naturstyrelsen vil gerne indgå grønne partnerskaber, eksempelvis om: 
 

 Rekreativt opholdsareal 

 Ridestier 

 Markeret langrendsløjpe ved snedække i skov, på golfbane og 
sletten  
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Mere skov 
Udvidelse af Ringe Skov sker direkte op til den eksisterende Ringe 

Skov. Det samlede skovområde bliver på over over 110 ha. 

Planlægningen af de nye skovbevoksningers placering og afgræsningen 

mellem skov og åbne arealer er sket med afsæt i den Grønne 

Helhedsplans landskabsplan, som lægger op til en relativt tæt skov, 

som kontrast til de øvrige åbne arealer og landskabsplanens åbne 

grønne kile, der udgår fra udsigtspunktet på sletteområdet. Herudover 

er der lagt vægt på at skabe åbenhed omkring landsbyen Boltinge. Der 

etableres skov på ca. 70 % af de nye arealer.  

Der er blevet gennemført en jordbundskortlægning på en del af 

arealerne for at undersøge, hvilke træarter, som vil trives bedst i 

området. Skoven bliver først og fremmest en løvskov, hvor træarterne 

bøg og eg vil være fremherskende. Bevoksninger vil blive anlagt med 

flere træ- og buskarter for at skabe variation, øge naturindholdet i 

skoven og for at skabe mulighed for en naturnær drift, hvor den næste 

generation af træer i skoven kommer ved naturlig foryngelse. For at 

skabe variation og kontrast til blandingsskoven, bliver der etableret 

enkelte bevoksninger med én træart. Dette kan f.eks. være mindre 

bevoksninger med nåleskov.    

På sydsiden af Boltingevej vil en egeskovsbevoksning med tiden indgå i 

græsningsarealerne, for at give yderligere variation i skovtyperne. 

 

 

 

 

 

Langs skovens ydergrænser og rundt langs større lysninger i skoven 

etableres skovbryn for at skabe skovklima (læ i skoven). Skovbrynene 

plantes i en bredde af 20 meter mod nord og vest og 10 meter mod 

syd og øst. I skovbrynene plantes mange buske. Der etableres i ca. 7,3 

km skovbryn. Skovbrynene udgør grænsen mellem skov og åbent land 

og er derfor vigtige biotoper. Skovbrynene vil være gode fødekilder for 

insekter, fugle, flagermus og andre pattedyr.   

Ved naboejendomme holdes skovgrænsen 30 meter fra skel mod 

have/beboelse, som ligger nord og øst for skoven og 15 meter fra skel 

mod have/beboelse, der ligger vest og syd for skoven.  

Skoven etableres først og fremmest ved plantning, herudover vil dele 

af skoven eventuelt blive sået. For at give skoven en god start vil en del 

af bevoksningerne blive plantet med en såkaldt forkultur. Forkulturen 

er træer (f.eks. poppel, rødel og lærk), som plantes før eller samtidig 

med de øvrige træer, fordi de vokser hurtigt og er gode til at give læ og 

beskyttelse til de andre træer. Forkulturen vil også enkelte steder blive 

brugt til at fremskynde områdets skovpræg af hensyn til brugerne. 

Forkulturen fjernes efter en årrække, når den har hjulpet de blivende 

træer godt i gang og træernes biomasse vil blive omsat til miljøvenlig 

energi. Der vil i de første år blive sat et vildthegn omkring nogle af 

bevoksningerne, for at beskytte planterne mod bid fra rådyr og harer. 

Gammel skov har en stor variation i flora og fauna. Når en skov 

etableres på bar, mark er udgangspunktet et areal med lavt 

naturindhold. Med tiden vil der ske en gradvis øgning af 

naturindholdet i skoven.  
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Mere natur og vand 
Den nye og den ældre Ringe Skov bliver tilsammen et skovområde, 

hvor områder med skov og områder med åbne naturarealer indgår i en 

mosaik. Indvandring og udvikling af natur tager tid – lang tid – og 

derfor vil oplevelsen af, at områdets variation og naturindhold øges, 

også ske over tid.  

I den nye skov vil der fremover, hverken blive brugt gødning eller 

sprøjtemidler. Dette er et godt udgangspunkt for at skabe varieret 

natur. 

Der udlægges 3-4 lidt større åbne arealer til afgræsning og flere 

mindre arealer til høslet eller afgræsning. Desuden udlægges mindre 

åbne arealer/lysninger i skoven (ikke vist på kortet), som ligger hen til 

udvikling med naturlig flora, f.eks. hvor der tidlige har været gravhøje. 

Endelig forventes der, at komme en række spontant opståede mindre 

lysninger i skoven, hvor skovplantningen ikke lykkes. Disse vil bl.a. 

være til gavn for insekter og vildtet.  

Der findes i dag ét mindre beskyttet engareal vest for Nordskovvej. 

Dette areal har i dag en lav naturkvalitet og ligger isoleret. I 

sammenhæng med den beskyttede eng etableres et åbent areal til 

afgræsning, så der skabes mulighed for udvidelse af engnaturtypen.  

Der ligger en række jorddiger på arealerne, som er beskyttede. På 

digerne vokser der levende hegn med mange forskellige buske. De 

åbne naturarealer er placeret, så en række af digerne ligger i kanten af 

eller i de åbne naturarealer, så de fortsat fremstår synlige og får lys og 

varme og kan fungere som levested for krybdyr og insekter.  

 

Skoven skaber også mere natur. Skovbrynene bliver fødesøgnings-

steder for flagermus, fugle og pattedyr. Skovbevoksninger med flere 

forskellige træ- og buskarter giver leversteder til fugle, insekter og 

pattedyr.  

Som led i forundersøgelsen har tilgængelige kilder været undersøgt for 

oplysninger om forekomst af beskyttede arter. Der er ikke regi-

streringer af beskyttede arter i området. Udvidelsen af Ringe Skov 

igangsætter en stor positiv naturudvikling, som bl.a. vil udvikle 

området til et potentielt stort sammenhængende levested for en 

række dyrearter, herunder en række beskyttede dyrearter, som f.eks. 

flagermus, padder og markfirben.  

Vand er vigtig for udvikling af en varieret natur og dermed størst mulig 

biodiversitet. Landbrugsarealerne har gennem mange år været 

drænede for at gøre jorderne så ensartede som muligt og for at 

effektivisere landbrugsdriften. Dette har reduceret mængden af vand 

og dermed også naturindholdet i området. Naturstyrelsen vil nogle 

steder aktivt bryde dræn og andre steder lade drænsystemet forfalde, 

så mest muligt vand forbliver i området. Det vil gøre de lave arealer 

mere fugtige. Nogle vil blive mindre, permanente vandhuller, andre vil 

være temporære vandhuller, som især padder har stor gavn af. 

Dræn, som aftager vand fra naboarealer, skal fortsat modtage vandet i 

overensstemmelse med vandløbslovens regler. Nogle steder vil disse 

drænledninger blive erstattet med åbne grøfter. 
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Mindre vandhul opstået på et landbrugsareal efter                       

brydning af dræn (Elmelund skovrejsning). 

  

Naturareal med afgræsning (Espe skovrejsning) 

 

 

 

En del af de levende hegn vil afgrænse åbne naturarealer               

(Ringe skovrejsning). 

 

Der bliver mere plads til rådyrene i Ringe Skov.  
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Landskab og kulturmiljø 
Skovrejsningen forandrer landskabet fra at være præget af intensiv 

landbrugsdrift til at blive et afvekslende skov- og naturlandskab. Ved 

planlægningen er der fokus på at fastholde og forbedre eksisterende 

landskabskvaliteter, samtidig med at landskabet tilføres nye kvaliteter 

og oplevelsesmuligheder fra begyndelsen af. 

Placeringen af skovbevoksninger er bl.a. fastlagt så skoven kan 

fremhæve og understrege nogle af kvaliteterne fra det åbne landskab, 

f.eks. gennem indramning af gode udsigter med skov og brug af træer 

og trægrupper til at give udsigtskiler dybde og retning, samt ved at 

holde lidt lavere arealer åbne og plante skov på tilgrænsende lidt 

højere arealer, så skoven er med til at forstærke oplevelsen af 

landskabets terrænformer. 

Den intensive landbrugsdrift, har fået de flade landbrugsarealer til at 

fremstå meget ensartede. Brydningen af dræn vil gøre de laveste 

arealer mere våde. De våde områder vil f.eks. blive til åbne 

naturarealer eller arealer, som udvikler ellesump. Arealanvendelsen vil 

således fremover afspejle naturgrundlaget og den variation som et 

landskabet skaber.  

Der findes en række beskyttede diger med levende hegn i området. En 

del af disse synliggøres fortsat ved fremover enten at gå gennem åbne 

naturarealer eller ved at afgrænse åbne naturarealer, hvorved de 

fortsat fremstår som landskabsopdelende elementer.  

Skovrejsningen skaber en tilgængelighed til det hidtil utilgængelige 

landskab og stisystemet er placeret, så det giver mulighed for nye 

landskabs- og naturoplevelser. 

 

 

Kulturmiljøet i projektområdet er primært knyttet til landsbyen 

Boltinge. Boltinge vil fremover blive omgivet af et skov- og 

naturlandskab. Landsbyen bliver mod nordvest og nordøst forankret til 

skoven. Mod syd og sydvest holdes overgangen mellem landsbyen og  

det omgivende land åbnet.     

Som udgangspunkt bevares de opkøbte ejendomme og privatiseres 

igen med mindre jordtilliggender, der er  individuelt tilpassede i 

forhold til det samlede projekt og den enkelte ejendom,  så 

ejendommene fortsat kan bestå og bidrage til at bevare landbyen med 

et aktivt landsbymiljø.  

Boltinge landsby – lidt  historik 
 
Den nuværende Boltinge landsby opstod med 3 store gårde i ca. 1670, 
da Boltinggårds godsejer besluttede, at 4 gårde i den daværende 
Boltinge landsby, beliggende syd for p-pladsen ved Assensvej, skulle 
brydes ned og flyttes mod nord. De 3 gårde havde 120 tdr. land hver, 
hvoraf kun de 40 tdr. var opdyrket. Der resterende 240 tdr. land (ca. 
120 ha) var skov og krat, samt i mindre grad mose, overdrev og hede. 
Ifølge den mundtlige tradition meddelt i begyndelsen af 1900-tallet 
kunne man ”i gammel tid” ”gå over trætoppene fra Boltinge til 
Bolteskov. Så Boltinge ejerlavet har også tidligere været skovrigt.  
I 18-1900-tallet bliver de 3 store gårde delt i 13 gårde og 7 huse. 
Landsbyen har tidligere rummet vand- og vindmølle, smed og 
købmand.  
 
Resume på baggrund af bidrag fra Esben Hedegaard, Boltinge 

 



16 
 

Tidsplan – hvad sker der nu? 

Høring af plan for udvidelse af Ringe Skov 

Planen for Ringe Skov sendes nu i høring. Hvis du har bemærkninger 

eller kommentarer til planen kan disse sendes til fyn@nst.dk senest 

20. november 2013.  

Når høringsperioden er slut, justeres planen med evt. ændringsforslag, 

som Naturstyrelsen er enig i. Herefter er planen endelig. Den endelig 

plan vil kunne ses på hjemmesiden: www.nst.dk/ringe-skovrejsning 

Fra plan til virkelighed 

Skovrejsning er et langvarigt projekt. Planen for udvidelsen af Ringe 

Skov er startskuddet til etablering af skoven. Efterhånden som planen 

omsættes til virkelighed, kan der opstå behov for justeringer, f.eks. i 

forhold til placering af friluftsfaciliteter, så de kommer flest mulige til 

gavn, ligesom der kan opstå nye ønsker og muligheder, som der er 

oplagt at integrere i skoven.  

 

 

 

 

 

 

Tidsplan 

Foreløbig tidsplan for realisering af udvidelsen af Ringe Skov. 

Tidspunkt Aktivitet 

Forår og sommer 2014 Myndighedstilladelser 

Efterår 2014 – forår 2015 Anlæg af skovveje og skovstier 

2015 Plantning af skov og etablering af 
åbne naturarealer. 

2015 ? Etablering af rekreativt 
opholdsareal 
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