18. december 2015

Ny udsigtsbænk. Fra bænken ses helårsgræssende kvæg og Bavndam Mose. Længere væk er der udsigt til skovrejsningen nord for Bavnedamsvej og Odense by i det fjerne.

Tag på juletur i Elmelund Skov
Nu kan du følge 4 markerede ruter rundt i skoven
Naturstyrelsen har markeret 3 rundture i skoven med udgangspunkt i parkeringspladsen ”Elmelund Skov” vest for Elmelund landsby. Turene er på 1,4 km (gul
rute), 2,4 km (grøn rute) og 3,0 km (blå rute). Ruterne kan kombineres til ture på
3,5 og 5 km.
Hjerteforeningen har tidligere markeret en hjertesti på Odense Kommunes arealer
på 3,5 km med start ved parkeringspladsen ved Bolbro (rød rute).
Turene fører forbi de nye skovområder, åbne naturarealer, søer og mange gode
udsigter. Efter nytår opsættes et skilt på parkeringspladsen ved Elmelund med et
kort, som viser ruterne.
Du kan allerede nu få adgang til kortet her:
http://www.odense.dk/borger/kultur-natur-ogfritid/parker%20natur%20og%20udeliv/natur/elmelund%20s
kov/hvor%20ligger%20elmelund%20skov/ruter%20og%20bor
de-baenke%20i%20elmelund%20skov.

(klik på kortet for at få et stort kort)
Kontakt: Anni Borup, Naturstyrelsen, tlf. 21490024, mail
abo@nst.dk
Kontakt: Birgit Bjerre Laursen, Odense Kommune, tlf.
21709611, mail bbl@odense.dk

Nyd de gode udsigter fra en bænk

I løbet af efteråret har Naturstyrelsen og Odense Kommune opsat borde-bænkesæt og bænke ved
mange af de gode udsigter i skoven og i Bavnedam Hundeskov. Fra nogle af bænkene er der udsigt
til åbne naturarealer og små vandhuller, fra andre kan man se helt ind til Odense by og Domkirkens
tårn. Så nu er det muligt at tage en pause undervejs på ture og evt. tage picnickurven med på tur.
Bænkenes placering kan ses på kortet med de markerede vandreruter.
Kontakt: Anni Borup, Naturstyrelsen, tlf. 21490024, mail abo@nst.dk.
Kontakt: Birgit Bjerre Laursen, Odense Kommune, tlf. 21709611, mail bbl@odense.dk

Nye, små vådområder dukker op

Vandhul langs Vandvejen.
Den meget våde november måned har overalt i landskabet fået vand til at samle sig i lavninger. I
Elmelund Skov vedligeholdes de dræn, som kun afvander skovens eget areal, ikke længere. Det
betyder, at vandet står længere tid i lavningerne. Denne type af temporære vandhuller, som tørrer ud
i begyndelsen af sommeren, er gode for bl.a. padder.
Kontakt: Anni Borup, Naturstyrelsen, tlf. 21490024, mail abo@nst.dk.

Elmelund Skov er i finalen om Dansk Landskabspris 2015

Gennem det seneste halvår har landets fremmeste landskabsarkitekter, offentlige myndigheder og
privatpersoner indstillet et rekordstort antal landskabsarkitektur-projekter til Dansk Landskabspris
2015. I løbet af efteråret har dommerkomitéen gennemgået de mange indstillinger og på baggrund
af projekternes kvalitet nomineret 5 finalister. Skovrejsningsprojektet Elmelund Skov er nomineret
som ét af de 5 projekter.
Juryen begrunder nominering således:
Elmelund skov er en at de største nyetablerede skove i Danmark i de sidste hundrede år. Ved
læsning af landskabets topografi skabes oplevelsesrige rum - lysninger, store skovenge på kanten af
det åbne og lukkede og midt i mellem beplantninger. I stor skala viser projektet en udogmatisk og
naturlig tilgang til aktuelle emner som grundvandsikring, friluftsliv og biodiversitet. Projektet er
udfoldet i et samarbejde mellem forskere, studerende og lokale borgere og interessenter
Læs mere om landskabsprisen: : http://www.pressport.com/pressrelease/22017/fem-finalister-dyster-omdansk-landskabspris-2015#sthash.yUracDsB.dpuf

Kontakt: Birgit Bjerre Laursen, Odense Kommune, tlf. 21709611, mail bbl@odense.dk

Vi ønsker alle Nyhedsbrevets mange læsere en glædelig jul og godt nytår.

