12. juni 2017

Foto: Deltager i jagtsti skal fortælle hvilke fugle, som de 5 forskellige sæt fødderne stammer fra

DM i Natur- og Jagtsti 2017– se og prøv selv en jagtsti i
Elmelund Skov
Invitation til DM i jagtsti – alle er velkomne
Lørdag den 17. juni holdes Danmarksmesterskabet FM i Jagtsti i Elmelund Skov.
Jæger Kim Broholm, der har ansvar for arrangementet fortæller: En natur- og jagtsti er en
spændende, morsom og ikke mindst lærerig aktivitet - faktisk en konkurrence - hvor man får
afprøvet sine færdigheder i viden om fugle, dyr, planter, kendskab til jagtloven, afstandsbedømmelse, hunde, sikkerhed og etik.
Deltagere gennemfører 8 poster med henholdsvis teorispørgsmål og praktiske øvelser, eksempelvis
skydning til lerduer der agerer fugle eller andet vildt.

Natur- og jagtstien afvikles, som om man er på jagt og deltagerne opfører sig som om de er på jagt,
men samtidig er der plads til munter og hyggelig snak undervejs. Der er i dagens anledning lavet en
jagtsti i Elmelund Skov på ca. 4 km.
Der er desuden lavet en jagtsti til børn og familier på 3,5 km, hvor man både kan lære nyt og prøve
sin viden om jagt og natur. Der skydes ikke på børnejagtstien.
Du kan deltage ved at møde op på mødestedet ved Knallertklubben
Tid: Lørdag den 17. juni kl. 8.30 – 16.00
Mødested: Ellegårdvej 50, 5200 Odense V (Parkeringsplads ved Knallertklubben)
Kontakt: Jens Skadborg Mikkelsen, Danmarks Jægerforund, tlf. 27802857, mail jsm@jaegerne.dk
Så er madpakkehusene klar til brug
Nu er de 2 madpakkehuse i Elmelund skov klar til brug. Madpakkehusene er indrettet med bordebænkesæt og flisebelægning, så der også er god adgang for handicappede i kørestol. Udenfor
madpakkehusene er der opsat grill og borde-bænkesæt.
Så nu er der mulighed for hyggelig tur i skoven med f.eks. venner, familie eller skoleklasser, hvor
der i fællesskab kan nydes grill-mad i skoven. Der skal medbringes kul til grillen.
Det ene madpakkehus er opsat tæt på Elmelund Skovs parkeringsplads. Det andet madpakkehus er
opsat i den ældre del af skoven syd for Blommenslyst.

Madpakkehus ved Elmelund Skovs parkeringsplads

Tæt ved madpakkehuset ved Elmelund parkeringsplads er
der nu også en vandpost, så det er muligt at slukke tørsten
efter en løbetur eller hente vand til madlavning ved grillen.
Vandposten er opsat af VandCenter Syd.
Kontakt: Anders Hersø Pedersen, Naturstyrelsen,
tlf. 21 49 00 21, mail ahp@nst.dk

Udeværshus i skoven – og hærværk
I Lysningen ved Bolbro har Bolbro Lokalforum og Odense Kommune med tilskud fra Friluftsrådet
opsat et shelter. Det er et lidt anderledes shelter, idet det er mest beregnet til læ og ly for en
børnehave, en skoleklasse, en familie eller en vennegruppe. Indtil videre kan man frit benytte
shelteret. På sigt kommer der et bookingsystem.
Kontakt: Birgit Bjerre Laursen, tlf. 21709611, bbl@odense.dk.

Det nyopsatte udeværshus i Lysningen

Vandvejen markeres med spiselige Kastanjetræer
Vandvejen er Elmelund Skovs ”hovedvej”, som går fra parkeringspladsen ved Bolbro og ud til
VandCenter Syds drikkevandboringer. Langs Vandvejen løber en ledning med det oppumpede vand
fra boringerne. Vandet transpores ind til byen og efter iltning videre ud til forbrugerne.
For at gøre hovedvejen gennem skoven endnu mere
markant, er der plantet i maj måned plantet ægte
kastanjer i små grupper på hver sin side af vejen, der
hvor vejen slår et knæk eller vejen når et højdepunkt –
altså hvor synsretningen ændres. Med tiden vil
træernes grene nå hinanden hen over vejen og danne en
portal. Oplevelsen på Vandvejen vil blive, at man går
igennem en række portaler for at nå til vandboringerne
og med tiden vil man kunne samle de spiselige
kastanjer op om efteråret.

Ægte Kastanjetræ ved indgangen til Høve
Skov på Sjælland.

De ægte kastanjer er plantet i planterør, som de første par år beskytter dem mod dyr, som gnaver i
træerne.
Kontakt: Anni Borup, Naturstyrelsen, tlf.21 49 00 24, mail abo@nst.dk
Kontakt: Birgit Bjerre Laursen, Odense Kommune, tlf.21709611, bbl@odense.dk

Hærværk på hytte, brændeskur og bord/bænke
Desværre er der en del hærværk i Lysningen, hvor det begyndte med indbrud i bålhytten og er
eskaleret siden, så hyttens tag nu er brændt igennem, brændeskur brændt af og nu sidst et
bord/bænke-sæt fyret af som bål. Det er frygtelig ærgerligt, at nogle få generer de mange, der
bruger området og nyder det som udflugtsmål.

Vi har brug for al mulig hjælp til at få standset hærværket. Vi har anmeldt sagen til politiet. Er der
andre som kan bidrage med oplysninger om, hvem det er der ødelægger faciliteterne, så er de
kærkomne.
Kontakt: Birgit Bjerre Laursen, tlf. 21709611, bbl@odense.dk.

