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Foto fra markvandringen på det nye areal ved Ravnebjerggyden den 22. maj. Foto: Zofuz Knudsen 

 

 
Elmelund Skov udvides mod øst og vest: Kom til offentligt møde om planen 
Elmelund Skov vokser med 12 ha. I 2019 blev der først opkøbt ca. 6 ha landbrugsjord til 

skovrejsning ved Ravnebjerggyden 40 og senest er der købt ca. 6 ha landbrugsjord ved 

Bavnedamsvej 21. I maj har der været holdt en markvandring, hvor den første skitseplan blev 

præsenteret. Lige nu arbejder vi videre med planen. 

 

Den 12. juni holdes offentligt møde om udkast til endelig plan for de nye skovarealer. Kom og hør 

om planerne for hvor der skal være skov, lysåbne arealer, stier mv.   

Alle er velkomne. Der serveres kaffe og kage 

 
Program:  

 Præsentation af endeligt udkast til plan for de 2 nye skovområder ved Bavnedamsvej og 

Ravnebjerggyden.  

 Spørgsmål og bemærkninger. 

Tid: 12. juni kl. 19.00 - ca. 21.00 

Sted: Blommenslyst Kro, Middelfartvej 420, 5491 Blommenslyst  

Tilmelding: Anni Borup, abo@nst.dk 
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8 ugers høring af planen for skoven fra 12. juni 

I forbindelse med det offentlige møde om skovens sendes planen i 8 ugers høring, hvor borgere, 

interesseorganisationer m.fl. har mulighed for at komme med høringssvar. I forlængelse af 

høringsperioden gennemgår Naturstyrelsen høringssvarene og vurderer om svarene giver anledning 

til justering af planen.  

Planen kan fra den 13. juni ses på hjemmesiden: 
https://naturstyrelsen.dk/naturbeskyttelse/naturprojekter/elmelund-skov-2016-2026/ 

 
Kontakt: Anni Borup, Naturstyrelsen, mail:abo@nst.dk, tlf. 21490024. 

 

 

 

Markvandring og præsentation af skitseplan 

Onsdag den 22. maj have Naturstyrelsen inviteret til markvandring på de nye skovrejsningsarealer. 

Der var deltagelse af naboer, brugere af skoven og interesseorganisationer. På markvandringen 

præsenterede Naturstyrelsen den første skitsplan for den nye skov. Der kom bl.a. spørgsmål og 

bemærkninger til skovbryn, planteafstande til naboer, stiforbindelser og faciliteter.  

Kontakt: Anni Borup, Naturstyrelsen, mail:abo@nst.dk, tlf. 21490024. 

 

 

https://naturstyrelsen.dk/naturbeskyttelse/naturprojekter/elmelund-skov-2016-2026/


 
Havørn over Elmelund Skov. Foto: Claus Bach 

 

 

Havørnen har spottet Elmelund Skov  
Tirsdag morgen da Claus Bach, nabo til Elmelund Skov, i bil var på vej til arbejde fløj en havørn i 

lav højde hen over bilen. Claus susede hjem og hentede kameraet og gik på fotojagt i skoven. Han 

genfandt hurtigt ørnen, som en flok af råger ihærdigt forsøgte at jage ud af skoven. I en halv time 

observere han fuglen på afstand, og ser den slå ned på marken og sidde i flere af de store træer i 

området, ind til den til sidst slår sig ned i et træ ved Bavnedam Mose. Da fuglen letter igen får Claus 

taget et par fotos.  

Naturstyrelsens skovløber i området har også set havørn i skoven jævnligt det seneste år. Det tyder 

på, at endnu en ”bruger” har fået øje for skoven.  

 

Hvis du på din tur i skoven glædes over store eller små natur- eller friluftsoplevelser, som du vil 

dele ned nyhedsbrevets læsere, så hører vi gerne fra dig.  

Kontakt: Anni Borup, Naturstyrelsen, mail:abo@nst.dk, tlf. 21490024. 

 

 

 

 

 

 

               


