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Til naboer, interesseorganisationer og borgere med interesse i Lundager Skov 
   
  
 

Lundager Skov er på vej - kom med gode ideer til skoven  
 
Naturstyrelse har i samarbejde med Assens Kommune og Assens Forsyning 
erhvervet ca. 50 hektar landbrugsjord, som i de kommende år skal forvandles til et 
skov- og naturområde. Området kommer til at ligge op til den nordlige del af 
Assens og landsbyerne Lundager og Grimstrup. 
 
Skoven skal give bedre rekreative muligheder for områdets borgere og beskytte 
grundvandet under skoven, som forsyner borgere i Assens med rent drikkevand.  
 
Vi skal nu i gang med at lave en plan for, hvordan den nye skov skal se ud. I planen 
skal der bl.a. tages stilling til, hvor der skal være skov, hvor der skal være lysåbne 
arealer, adgangsforhold og placering af stisystemer, samt placering af 
friluftsfaciliteter, som f.eks. borde-bænke og bålplads. 
 
Vi vil gerne have gode ideer fra borgerne til indretningen af skoven på et tidligt 
tidspunkt i planlægningen, så ideerne kan indgå i det videre arbejde med planen 
for skoven. Vi vil også gerne i dialog med borgerne om planen undervejs i 
planlægningen. Derfor inviterer vi nu til en række borgermøder i forbindelse med 
planen. De forskellige møder er nærmere beskrevet i den vedhæftede invitation. 
Bemærk at deltagelse kræver tilmelding.  
 
Jeg vil særligt gøre opmærksom på Temadagen, lørdag den 3. oktober, hvor der er 
sat en hel dag af til at mødes om den nye skov.  
 
Invitationen bliver sendt til naboer til skoven, interesseorganisationer, modtagere 
af nyhedsbrevet om Lundager Skov, Assens Kommunes Grønne Råd og 
Naturstyrelsen Fyns Brugerråd. Invitationen kan også ses på skovrejsnings-
projektets hjemmeside: 
https://naturstyrelsen.dk/naturbeskyttelse/naturprojekter/lundager-skov/ 
 
Kontakt mig gerne på mail eller telefon, hvis du har spørgsmål.  
 
Med venlig hilsen 
 
Anni Borup 
+45 21 49 00 24 
ABO@nst.dk 


