30. oktober

Vandvejens begyndelse ved Bolbro er nu markeret med en stor sten. Desuden er opsat en vandpost med drikkevand.

Plant det sidste træ i Elmelund Folkeskov 8. november
Mange private og firmaer har købt træer til Elmelund Folkeskov. Det sker på hjemmesiden
www.Folkeskoven.dk – firmaet Tree Growing Network står for indsamlingen. Folkeskoven er de 4
hektar i Elmelund Skov, der ligger nærmest Bolbro. De sidste træer bliver plantet den 8. november
kl 13.00 til kl 15.00. Se den vedhæftede invitation.
Rådmand Jane Jegind og Lars Heiselberg fra Folkeskoven byder velkommen kl 13.00. Og det vil
være muligt at plante træer indtil kl 15.00. Her er også bål og kaffe/the du kan varme dig ved.
De sidste træer skal plantes i skoven:
 Kom og køb et træ for 20 kr. og plant det i skoven
 Kom og køb nogle træer á 20 kr. og lad andre plante dem
 Kom og se de planter, du har købt på www.folkeskoven.dk á 19 kr, plantet i skoven
 Tag et træ med hjemme fra og plant i skoven
Kontakt for køb af træer: Lars Heiselberg Jensen, tlf. 40153594,
lars.heiselberg@peopleandnature.net
Kontakt: Birgit Bjerre Laursen, Odense Kommune, tlf. 21709611, mail bbl@odense.dk

Vandets vej gennem skoven markeret med sten
Elmelund Skov er med til at beskytte det vigtige grundvandsmagasin, der ligger under de bølgende
bakker. Det er her ca. 1/3 af Odenses drikkevand skal hentes i fremtiden, og det er også her, VandCenter Syds nyeste kildeplads ligger.
Hovedstien igennem skoven har da også fået navnet Vandvejen, fordi Elmelund Skov er plantet for
at beskytte grundvandet, og fordi stien ligger oven på den råvandsledning, der går fra Vand-Center
Syds tre boringer i skoven og ind til vandværket på Vandværksvej i Odense.
Nu er Vandvejen blevet markeret med fire vejsten, så man som skovgæst bliver mindet om, at man
går rundt oven på sit drikkevand, når man går tur i Elmelund Skov.
De to største sten finder man ved boringshusene i skovens nordvestlige ”hjørne” og ved vandposten
i den østlige ende af skoven. De 2 lidt mindre sten er placeret ved stikrydset midt i skoven, hvor
Vandvejen krydser Ellegårdsvej. Ud over at markere vandets vej gennem skoven er stenene er også
gode at sidde – og klatre – på.
Kontakt: Lisbeth Bondo Hansson, VandCenter Syd, tlf. 63132332, mail bh@vandcenter.dk.
Teknikbane til Mountainbikere
Den 15. september mødtes en flok engagerede mountainbikere, for at udvikle ideen om at bruge et
lettere forurenet areal til mountainbike-legeplads. Areal ligger mellem Elmelund Skov og
Eventyrgolf – markeret med rødt på kortet.

Resultatet af mødet var et forslag til teknikbane.Alle fremmødte var enige om, at sporet skal være
for alle, der har lyst. At det skal være for alle niveauer, således at nybegyndere kan starte med små
udfordringer og derefter øve sig på sværere og sværere opgaver. Når der er udfordringer til mange
niveauer, vil det også være muligt at tage på tur med en blandet gruppe f.eks. forældre med børn
eller klubberne kan tage ungdomsdelen med herud og træne.
En del af banen kunne være en pumptrack-bane som ses på dette foto:

Men før banen kan blive realiseret skal Odense Kommune have tilladelse fra Region Syddanmark
til at ændre brugen af det forurenede areal. Denne proces går i gang nu.
Naturstyrelsen har truffet beslutning om, at udskyde etablering af mountainbikeruter i den del af
Elmelund Skov, som ligger ved Bavnedam. Udskydelsen sker for at sikre, at de nyplantede træer
kan komme i god vækst og få en højde, så mountainbikerene kan tage hensyn træerne, når de kører i
skoven.
Kontakt: Birgit Bjerre Laursen, Odense Kommune, tlf. 21709611, mail bbl@odense.dk.
Ridespor til ryttere
Den 25. september inviterede Naturstyrelsen og Odense kommune til et opstartsmøde med ryttere
om samarbejde, om særlige faciliteter for ryttere. Der deltog mere end 20 ryttere. Der var stor
interessere for at arbejde videre med et partnerskab bl.a. om ridespor. Der blev nedsat en
arbejdsgruppe, som hen over vinteren arbejder videre med at konkretisere placeringen af ridespor
og søge fonde og puljer om midler til finansiering af afmærkning af ridespor, m.v.. Samtidig vil
rytterne også etablere Elmelund Ridelaug, som kan samle de forskellige rytterinteresser og være
samarbejdspart i forhold til Naturstyrelsen og Odense Kommune. Næste møde holdes i november.
Kontakt: Anders Hersø Pedersen, Naturstyrelsen, tlf. 21490021, mail ahp@nst.dk.
Bolbro parkeringsplads – prøv det innovative toilet
Ved parkeringspladsen i Bolbro er der opsat et innovativt toilet, som næsten er et besøgsmål i sig
selv. Toilettet har ikke tilsluttet vand og kloak, men fungerer alligevel fint og hygiejnisk. På toilettet
er opsat en vejledning, som fortæller hvordan toilettet fungerer. Hvis det bliver en succes, vil der
komme flere toiletter af den type i de grønne områder, da denne type toilet er økonomisk
overskuelig.
Kontakt: Birgit Bjerre Laursen, Odense Kommune, tlf. 21709611, mail bbl@odense.dk
Hvor længe fortsætter Nyt om Elmelund Skov?
Gennem det sidste 1½ år har vi udsendt Nyt om Elmelund Skov for, at fortælle vidt og bredt om
store og små aktiviteter, samarbejder og anlæg i skoven og få kontakt til skovens brugere. Dette
nyhedsbrev er det 10. i rækken. Vi fortsætter med at udsende nyhedsbrevet en tid endnu, men
fremover vil frekvensen af nyhedsbrevene blive lavere.
Kender du nogen, som gerne vil modtage nyhedsbrevet, kan de sende deres kontaktoplysninger til
Anni Borup, Naturstyrelsen, mail abo@nst.dk.

