Kære berørt lodsejer, nabo eller repræsentant for en organisation med mulig interesse for
skovrejsningsprojektet ved Højby og Lindved
Du modtager dette brev, fordi du er berørt lodsejer, nabo til eller repræsentant for en organisation med mulig
interesse for skovrejsningsprojektet ved Højby og Lindved, hvor Odense Kommune, Naturstyrelsen og
Vandcenter Syd har indledt et samarbejde om at rejse skov. Vi vil gerne invitere dig til et digitalt borgermøde,
så vi kan fortælle om projektet og få dine bemærkninger.
Formålet med at rejse en bynær skov ved Højby og Lindved er at beskytte grundvandet og dermed de
vigtige drikkevandsboringer, der ligger i området. Skoven skal optage CO2 og vil give nye naturoplevelser og
rekreative muligheder for beboere i området og i Odense. Skoven er også en væsentlig brik i at få skabt et
grønt, sammenhængende bælte rundt om Odense. Læs mere om baggrunden for projektet og se kort over
projektområdet i bilaget.
Skovrejsningen kan dog kun ske, hvis der er lodsejerne som vil afstå jord til skovrejsningen. Det kan ske
gennem salg eller jordbytte, og det er frivilligt. Derfor er erfaringer fra andre skovrejsningsprojekter, at det
tager mange år at etablere en grundvandsbeskyttende skov. Borgermødet er et af de første skridt.
Digitalt borgermøde om skovrejsning ved Højby og Lindved
Vi vil gerne invitere dig til et digitalt borgermøde den 23/3 kl. 17.00 til 19.00 på Teams. Mødet er åbent for
alle, der ønsker at høre om skovrejsningsprojektet. På mødet deltager både Odense Kommune,
Naturstyrelsen og VandCenter Syd.
Sådan tilmelder du dig
Du tilmelder dig mødet ved at sende navn, og e-mail til Sussi Jensen på ksj@odense.dk senest fredag den
19/3. Du modtager herefter et link til mødet sammen med en vejledning til, hvordan du deltager i det digitale
møde.
Dagsorden for mødet
Du kan klikke dig ind i mødet fra kl. 16.45. Vi vil være klar til evt. at hjælpe dig. Selve mødet starter kl. 17.00
og slutter senest kl. 19.00.
Dagsorden
 Velkommen
 Hvorfor er skovrejsning ved Højby og Lindved vigtigt for Odense ved rådmand Christoffer Lilleholt,
Odense Kommune
 VandCenter Syds rolle i skovrejsningsprojektet ved Troels Kærgaard Bjerre, VandCenter Syd
 Planerne for skovrejsningsprojektet ved Jakob Harrekilde Jensen, Naturstyrelsen
 Fra landbrugsjord til skov: Hvad sker der når der er købt jord til skovrejsning ved Anni Borup,
Naturstyrelsen
 Spørgsmål og afrunding
Hjemmeside om skovrejsningen
Naturstyrelsen er i gang med udarbejdelse af en hjemmeside om projektet, som vil være klar om 2-3 uger.
Her vil du bl.a. kunne følge projektet og se præsentationer fra afholdte møder.

Link: https://naturstyrelsen.dk/naturbeskyttelse/naturprojekter/skovrejsning-ved-hoejby-og-lindved/
Spørgsmål
Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Bo Seidelin Hune på bosh@odense.dk.

På vegne af Naturstyrelsen, VandCenter Syd og Odense Kommune
Allan Bach Laursen
Kontorchef i Park og Vej
By- og Kulturforvaltningen
Odense Kommune
ALBL@odense.dk

