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Borgermøder 
Naturstyrelsen, Assens Kommune og Assens Forsyning inviterer nu til en række borgermøder i forbindelse med planlægningen af den nye Lundager Skov. 
Alle er velkomne til at deltage i møderne. Du skal tilmelde dig til møderne. Der kan være begrænsning på deltagerantal på nogle af møderne på grund af 
Covid 19. Derfor vil det være ”først til mølle princippet” der gør sig gældende i forhold til tilmelding.  

Dato Sted Borgermøde Tilmelding* 
29. september  kl. 
17.00 - 19.30 

Parkeringspladsen, 
Elmelundvej 121, 
5250 Odense 

Skovvandring i Elmelund Skov ved Odense  
Elmelund er en skovrejsningsskov, hvor formålet er grundvandsbeskyttelse og friluftsliv.  
På turen rundt i skoven vil vi vise eksempler på, hvordan skoven er udformet som en  
naturnær skov, indarbejdelse af landskabelige hensyn og naturhensyn, skovens møde 
med landsbyen Elmelund og friluftsfaciliteter.  Egen transport til mødested. 

Senest den 24.9 til 
Fyn@nst.dk 
 

3. oktober kl. 9.30 
- 15.30 

Kompasset, Niels 
Kjærbyes Vej 9, 
Assens 

Temadag om Lundager Skov 
Se programmet på næste side.  
Der gøres opmærksom på, at der er plads til ca. 80 mennesker til temadagen. Derfor vil 
det være ”først til mølle princippet” der gør sig gældende i forhold til tilmelding.  

Senest den 27.09 til 
Fyn@nst.dk 
 

29. oktober kl. 
17.00 - 19.00 

Assens Rådhus, 
Kantinen 

Møde med naboer til Lundager Skov 
Drøftelse af den foreliggende skitse med naboer. Ved naboer forstås borgere med 
ejendomme i Lundager og Grimstrup, samt borgere som har ejedomme/jord direkte op 
til den nye skov. 

Senest den 25.10 til 
Fyn@nst.dk 
 

10.november kl. 
17.00 – 19.30 

Kompasset, Niels 
Kjærbyes Vej 9, 
Assens 

Borgermøde om 1. Forslag til plan 
Efter temadagen arbejder Naturstyrelsen videre med planen bl.a. ud fra 
forundersøgelsen og de ideer der er kommet fra borgerne. Forslaget fremlægges på 
mødet til drøftelse. På mødet vil vi desuden undersøge muligheden for partnerskaber, 
f.eks. et kogræsserlaug.  

Senest den 3.10 til 
Fyn@nst.dk 
 

1. december kl. 
17.00 – 19.00 

Kompasset, Niels 
Kjærbyes Vej 9, 
Assens 

Offentligt møde om forslag til plan for Lundager Skov 
På mødet præsenteres det endelige forslag til planen. Herefter sendes planen i 8 ugers 
offentlig høring, hvor alle borgere kan komme med skriftelige bemærkninger til planen. 
Efter indarbejdelse af eventuelle ændringer til planen på baggrund af høringssvarene, er 
planen endelig. På baggrund af planen vil Naturstyrelsen i 2021 begynde af etablere 
skoven.  

Senest den 23.11 til 
Fyn@nst.dk 
 

*Ved tilmelding skal du skrive, hvilket borgermøde du vil deltage i, samt navne på deltagere af hensyn til planlægning af mødet.  
Vedr. Temadagen 3. oktober skal du desuden oplyse, om du har mulighed for selv at transportere dig med bil fra Kompasset og til Lundager Skov eller  
ønsker at kører med bussen. Vi opfordrer flest mulig til at køre i egen bil.  
 



 

Program for Temadagen om Lundager Skov 3. oktober 
Mødested: Kompasset (Kantinen på Nord-Skolen), Niels Kjærbyes Vej 9, Assens 

9.30 Ankomst og kaffe 
 

9.45 Formiddag: Hør og bliv inspireret 
 Velkomst ved Borgmester Søren Steen Andersen og skovrider Jakob Harrekilde Jensen 
 Lundager Skovs betydning for grundvandsbeskyttelen ved bestyrelsesformand Poul Erik Kristiansen 
 Hvad kan en bynær skov som Lundager Skov tilbyde borgerne? Ved Frank Søndergaard Jensen, 

Københavns Universitet 
 Hvorfor er skov og natur vigtig for din trivsel? Ved Allan Frydenrejn Kristensen, Vinatur 
 Præsentation af skitseplan ved Anni Borup, Naturstyrelsen 
 

12.00 Afgang i egen bil eller bus til Lundager 
Der uddeles frokostposer med sandwich, frugt og vand. 
 

12.30 Eftermiddag: Kom med dine ideer 
Deltagerne skal i grupper brainstorme ideer til skoven.  
Grupperne skal rundt på poster, hvor medarbejdere fra Naturstyrelsen og Assens Kommune kommer med 
oplæg til brainstormen.  
(Det anbefales tøj og fodtøj efter vejrforhold. Vi skal bl.a. ud på stubmarkerne, som kan være mudrede i 
fugtigt vejr.) 

14.30 Afgang i egen bil eller bus retur til Kompasset 
 

14.50 Opsamling på ideer 
Kaffe og kage 
Opsamling på ideer 
Hvad skal der nu ske? 
 

15.30  Temadagen slutter 
 



 

 

Kortet viser den nye skovs beliggenhed: 

 

Nyt om Lundager Skov 

Naturstyrelsen udgiver et nyhedsbrevet Nyt om Lundager Skov, som udsendes, når der sker nyt i skovrejsningen. Du kan tilmelde dig nyhedsbrevet ved at sende en mail 
til Anni Borup, Naturstyrelsen, abo@nst.dk  



 

Det gamle asketræ på marken nord for Brahesborgvej kan snart se frem til selskab. 


