10. juli 2014

”Lysningen” på Elmelund Skovdag

Tag en sommertur i Elmelund Skov
Det seneste år har der foregået et hektisk anlægsarbejde i Elmelund Skov. Mange lastbiler har kørt
planter og grus til skoven og entreprenørerne har gennem det tørre forår kunnet arbejde stort set
hver eneste dag med anlægget. Skoven er plantet og alle veje, stier og parkeringspladser er anlagt.
Nu er de sidste entreprenørmaskiner kørt hjem og stilheden begynder at sænke sig over skoven.
Tag en sommertur i skoven med madkurven og oplev, hvor næsten ufattelig stor en skov der nu
vokser frem. Ved skovens 3 parkeringspladser er der opsat oversigtskort. Der kan også printes et
kort med hovedstisystemet ud fra hjemmesiden:
http://naturstyrelsen.dk/media/nst/9806655/kort_med_stier.pdf
Kontakt: Anni Borup, Naturstyrelsen, tlf. 21490024, mail abo@nst.dk
Guidet tur i skoven torsdag den 14. august
Odense Kommune og Naturstyrelsen arrangerer sammen med Danmarks Jægerforbund og
Danmarks Ornitologiske forening en fælles, offentlig tur i skoven d 14. august. Starten går fra
kommunens P-plads på Elmelundsvej lige før Bolbro kl. 18 og vil vare et par timer. Kom og se og
hør hvordan sommerens aktiviteter i skoven er forløbet – og måske lære nyt om nye steder.
Tilmelding er ikke nødvendig.
Kontaktperson: Rasmus Dalhoff Skaar, Odense Kommune, mob. 29280820, mail: rdan@odense.dk
”Genopslag”: Invitation til partnerskaber med ryttere
I forbindelse med borgerinddragelsen i vinteren 2012-2013, var der stor interesse fra rytterne for at
indgå partnerskaber om udvikling af særlige faciliteter for dem, som f.eks. særlige rideruter, spring,
muligheder for jagtriding m.v. Naturstyrelsen og Odense Kommune opfordrede i maj måned ryttere
til at melde sig til en gruppe, som kunne være med til at udvikle partnerskaber om ridefaciliteter. Vi
har ind til videre modtaget én tilmelding. Derfor opfordrer vi endnu en gang ryttere, der gerne vil

være med til at få etableret faciliteter til rytterne om, at melde sig. Vi vil gerne holde et
opstartsmøde i slutningen af sommeren
Hvis du vil være med, skal du sende en mail til undertegnede med navn. Du må også meget gerne
videresende invitationen til andre ryttere, som kunne have lyst til at deltage.
Kontakt: Anni Borup, Naturstyrelsen, tlf. 72543543, mail abo@nst.dk.
Hvor må der rides i Elmelund Skov lige nu?
I øjeblikket hersker der - med god grund – en vis usikkerhed om, hvordan der må rides i Elmelund
Skov. På Naturstyrelsens areal må der rides i skridt på stierne. På Odense kommunes areal må der
rides langs stierne. Naturstyrelsen og Odense kommune er opmærksomme på, at situationen ikke er
optimal og vi håber efter sommerferien, at få igangsat en proces med partnerskaber med rytterne, så
vi kan skabe rammer for rytterne, så der både er plads til ryttere og andre brugere af skoven og så
stierne ikke bliver så ujævne af ridning, at man ikke kan cykle.
Kontakt: Anni Borup, Naturstyrelsen, tlf. 72543543, mail abo@nst.dk.
Mountainbikeruter i Elmelund Skov
Den 16. juni mødtes en folk engagerede mountainbike cykelryttere og diskuterede med
Naturstyrelsen og Odense Kommune om mulige MBT-ruter i skoven. Forskere fra Københavns
Universitet styrede processen.
Der arbejdes videre med to forslag:
1. En landskabsrute på bakken ved Baunedamsvej. Næste skridt er, at vurdere om skoven er
tilstrækkelig robust på nuværende tidspunkt til en rute. Eller om det skal udskydes til
træerne er blevet større.
2. En teknikbane på det gamle skydeterræn ved jernbanen og opad golfbanen. Her mangler dog
en afklaring af hvor forurenet jorden er og om det kan løses ved at lægge ren jord ovenpå.
Kontakt: Birgit Bjerre Laursen, Odense Kommune, tlf. 21709611, mail bbl@odense.dk.
Alle er velkomne i ”Lysningen”
”Lysningen” er et lille åbent område i den unge skov i den første del af Elmelund Skov tættest på
Bolbro. Her er opført en grillhytte og anlagt en bålplads.
Meget engagerede pædagogstuderende har i april, maj og juni arbejdet med et projekt, hvor de har
lavet aktiviteter for børn i Elmelund Skov og specielt i ”Lysningen”og de har bygget forskellige
elementer af granrafter. Og børnene har boltret sig i de nye omgivelser.
Alle er velkomne til at bruge området og bålpladsen. Grillhytten tilhører Bolbro Brugerhus og vil
blive brugt af foreninger og ikke mindst børnehaver – der mangler dog stadig en afklaring af,
hvordan udlån skal foregå.
Kontakt: Birgit Bjerre Laursen, Odense Kommune, tlf. 21709611, mail bbl@odense.dk.

”Lysningen” på Elmelund Skovdag

Elmelund Skovdag blev en stor succes
Op mod 2000 borgere benyttede Elmelund Skovdag i slutningen af maj til at tage skoven i brug.
Korup TV har lavet en 8 små indslag fra dagen og om skoven og grundvandsbeskyttelsen, som kan
ses her (Alle TV indslag, Maj 2014): http://www.tvkorup.dk/tidligere-udsendelser-2013-2014.htm
Kontakt: Birgit Bjerre Laursen, Odense Kommune, tlf. 21709611, mail bbl@odense.dk

Rådmand Jane Jegind planter et bøgetræ
sammen med et barn, der har passet på
træet hele vinteren i Børnehus Bolbro

