10. juni 2016

Aktivitet i Lysningen, da skoven blev indviet i 2014. Skovbrugerrådets møde holdes i Lysningen.

Deltag i Elmelund Skovbrugerråd
Invitation til møde i det nye Elmelund Skovbrugerråd tirsdag den 21. juni
Odense Kommune og Naturstyrelsen vil gerne i dialog med brugerne af Elmelund Skov. Derfor
inviterer vi nu til Skovbrugerrådsmøde, hvor alle kan deltage. Vi vil fortælle om, hvad der lige nu
sker i skoven og hvordan det går med de aktiviteter, som ryttere, orienteringsløbere, jægere m.v. har
gang i. Og så vil vi meget gerne have alle med interesse i skoven møder hinanden, så der kan opstå
samarbejder og gode ideer til, hvordan Elmelund Skov kan blive ved med at udvikle sig til glæde
for alle borgere.
Program:
Velkomst v. Odense Kommune og Naturstyrelsen
Hvordan går det med kogræsserlaug, ridestier, jagthundetræning m.v.?
Mange brugere er aktive med at skabe aktiviteter og faciliteter i skoven – hvordan går det og hvad kommer der til at
ske?

Hvad sker i skoven lige nu og det næste ½ år?
Naturstyrelsen og Odense Kommune fortæller på en lille gåtur, hvad der er gang i lige nu og hvilke aktiviteter som
kommer til at ske.

Hvordan kan vi gøre skoven endnu bedre?
Samtale i grupper om ideer til, hvordan skoven fortsat kan udvikles, som bynær skov.

Tid: Tirsdag den 21. juni kl. 17.30 – 20.00
Der serveres sandwich undervejs.
Mødested: I ”Lysning” tæt ved
parkeringspladsen ved Bolbro lidt syd for
bybussens endestation.
Mødestedet er vist med rød prik.
Der går en skovvej fra parkeringspladsen og
hen til Lysningen.

Tilmelding: Sussi Jensen, Odense Kommune, ksj@odense.dk, senest mandag den 20. juni kl. 10.00
Kontakt: Birgit Bjerre Laursen, Odense Kommune, tlf. 21709611, mail bbl@odense.dk
Folkeskovens idemænd får Grundvandspris
VandCenter Syd gav den 26. maj sin Grundvandspris og
60.000 kr. til iværksætterne Lars Heiselberg Vang Jensen
og Kim Nielsen, der står bag organisationen Growing
Trees Network.
Grundvandsprisen uddeles til mennesker eller
virksomheder, der gør noget helt særligt for at beskytte
det danske grundvand. Organisationen Growing Trees
Network får årets pris, da den netop gør en helt
ekstraordinær indsats for at beskytte grundvandet.
Gennem organisationen Growing Trees Network kan
privatpersoner og virksomheder købe og donere træer,
som bliver plantet i en såkaldt Folkeskov, der ligger i
områder med vigtige grundvandsinteresser.
Der er foreløbigt rejst ni folkeskove i Danmark. Èn af
Folkeskovene er en 4 ha stor skov, der udgør en del af
Odense Kommunes skov i Elmelund. Skovens placering
lige uden for Bolbro er vist på kortet.
Mange borgere var mødt frem og deltog i plantningen for
et par år siden, da de donerede træer blev plantet.
Kontakt: Troels Kjærgaard Bjerre, VandCenter Syd, tlf.
29692407

Vandhuller til vandhunde og padder
I denne uge er arbejdet med at udvide og forbedre 4 vandhuller så småt gået i gang. Vandhullerne
ligger i den vestlige del af Elmeund Skov syd for Blommenslyst. Vandhullerne var groet til i pil
over mange år og fyldt op med mudder. Sidste år blev pilen ryddet og i dialog med jægerne er
udvidelsen af vandhullerne planlagt, så de både kan bruges til træning af jagthunde i vand og være
til gavn for padder.
Kontakt: Anni Borup, Naturstyrelsen, tlf. 21490024, mail abo@nst.dk

