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Foto: Pilehytter ved lysningen – til forundring, beundring og leg

Nu er det sommer i Elmelund skov
Pilehytter i granskoven ved lysningen
En gruppe pædagogstuderende har haft deres gang i Lysningen i Elmelund Skov i løbet af foråret.
De har arbejdet med hvordan skoven kan bruges pædagogisk og hvordan den kan gøres mere
attraktiv – specielt for børn. Opgaverne kan ses på facebook Elmelund Skov (turistattraktion).
En gruppe af de studerende har sammen med kunstner Jette Mellgren flettet pilehytter i granskoven
ved lysningen. Tag nogle børn med i skoven og få en god gemmeleg eller en stille stund med en god
historie.
Niller fra Odense Ser Rødt har lavet en lille udsendelse, som fortæller lidt mere om tankerne bag
pilehytterne: https://www.youtube.com/watch?v=dtfwzP0HQ_g
Kontakt: Birgit Bjerre Laursen, Odense Kommune, tlf. 21709611, mail bbl@odense.dk.

Firbenede naturplejere udrydder bjørneklo ved Ellegård søen
Naturstyrelsen indgik sidste sommer et
partnerskab med Elsesminde Produktionshøjskole om naturpleje omkring Ellegård søen
med får.
Fårene skal bekæmpe bjørnekloen. Eleverne
fra Elsesminde Produktionshøjskole hjalp
sidste år med at sætte hegn om fårefolden og
nu passer eleverne fårene. Fårene af racen
Spelsau gør et fantastisk arbejde. Der går ca.
15 moderdyr på arealet. Lige nu kan man også
se lam fra foråret.
Det er via klaplåger muligt at gå en tur
gennem folden.
Kontakt: Anni Borup, Naturstyrelsen, mail
abo@nst.dk;

Elmelund Skovs første orienteringsløb

Den 21. maj afholdt Odense Orienteringsklub det første orienteringsløb i Elmelund Skov.
Der deltog ca. 160 løbere og der var også mange nysgerrige ”passive” løbere, som besøgte skoven
for første gang.
Der var 8 baner af forskellig sværhedsgrad og længde. Deltagerne var glædelig overrasket over
områdets spændende udfordringer og der var stor tilfredshed med det nytegnede orienteringskort,
som også blev benyttet for første gang.
Odense Orienteringsklub glæder sig meget over de nye muligheder, som en så stor offentlig skov
umiddelbart uden for byen giver orienteringssporten.
Kontakt: Ejlif Bertelsen, Odense Orienteringsklub, ejlifbertelsen@outlook.dk

Kogræsserlauget har sat dyr på græs

Elmelund Skov Kogræsserlaug er kommet godt fra start og har sat 6 tyrekalve ud på græs tæt ved
Lysningen. Medlemmerne af kogræsserlauget ser på skift til dyrene hver dag. Lauget er fuldt booket
med medlemmer i år, men hvis du kunne tænke dig at være med er det muligt at komme på
ventelisten.
Laugets aktiviteter kan følges på facebook på Elmelund Skov Kogræsserlaug.
Kontakt: Lene Holm Bøgstrup, Kogræsserlaugets Kasser, mail: elmelundsko@gmail.com
Sjov og biodiversitet

Et stykke af kommunes skovareal I Elmelund Skov skal selv springe i skov, dels for at alle kan
opleve hvad der sker ”af sig selv” og dels for at skabe større variation i skoven. For at hjælpe på
variationen for planter og dyr har Odense Kommune lagt nogle stammer ud på dette areal - træer
der er fældet andre steder i kommunens skove. Ideen kommer fra flere borgere, der har spurgt
hvorfor vi ikke lægger træstammer ud i skoven, så der kan komme svampe og insekter der hører til i
en skov – nu bliver det spændende at se hvad der sker. Og så længe vi venter på at svampe og
insekter skal omsætte træerne er der mulighed for fri leg på stammerne!
Kontakt: Birgit Bjerre Laursen, Odense Kommune, tlf. 21709611, mail bbl@odense.dk.

