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Den 12. oktober 2021 

 

 

 

 

 

Til  

Naboer til Lundager Skov 

Interesseorganisationer 

Modtagere af nyhedsbrevet om Lundager Skov 

Entreprenører m.fl.  

Growing Trees Network og donorer 

Assens Kommunes Grønne Råd  

Naturstyrelsen Fyns Brugerråd 

   

  

 

Invitation til indvielse af Lundager Skov   
 

Naturstyrelse har i samarbejde med Assens Kommune og Assens Forsyning erhvervet ca. 50 hektar 

landbrugsjord i 2019, som vi nu er i fuld gang med at forvandle til et skov- og naturområde.  

 

Skoven skal give bedre rekreative muligheder for områdets borgere og beskytte grundvandet under 

skoven, som forsyner borgere i Assens med rent drikkevand.  

 

I foråret blev de første ca. 57.000 træer plantet i den sydlige del af skoven, i august begyndte anlæg af 

skovvejen og de første stier, madpakkehuset er bygget og hegnet om hundeskoven er under opførsel. 

Det betyder, at borgerne nu kan begynde at bruge skoven og det vil vi gerne fejre sammen med naboer, 

kommende brugere af skoven, organisationer, som har doneret træer til skoven, og alle som har 

interesse i skoven. Derfor inviterer Assens Kommune og Assens Forsyning A/S, Growing Trees 

Network og Naturstyrelsen til indvielse af skoven. Se vedhæftede program. 

 

Growing Trees Network donerer op til 100.000 træer til skoven. De første ca. 57.000 træer blev plantet 

i foråret. Resten bliver plantet i foråret 2022. Til indvielsen har alle deltagere mulighed for at plante 

nogle af de donerede træer.  

 

Du er meget velkommen til at dele invitationen med andre, som kan have interesse i at deltage i 

indvielsen. Programmet kan også ses på skovrejsningsprojektets hjemmeside: 

https://naturstyrelsen.dk/naturbeskyttelse/naturprojekter/lundager-skov/ 

 

De sidste plantninger og skovstier anlægges i 2022. Madpakkehuset, som er opført i efteråret, vil blive 

indrettet i samarbejde med skoler, som vil bruge skoven til undervisning.  

 

Kontakt mig gerne på mail eller telefon, hvis du har spørgsmål.  

 

 

 

Med venlig hilsen 

 

Anni Borup 

+45 21 49 00 24 

ABO@nst.dk 

https://naturstyrelsen.dk/naturbeskyttelse/naturprojekter/lundager-skov/


 

 

 

 

 

Indvielse af Lundager Skov 
 

Kom og vær med til at plante Folkeskoven 
 

 
 

 

Lørdag den 30. oktober kl. 13.000 – 15.00 
 

Mødested: Skovens nyanlagte parkeringsplads på Brahesborgvej 

Parkering: Der kan parkeres langs Brahesborgvej. Kom gerne til fods eller på cykel. 

 

 

Program 
 

Velkomst ved skovrider Jakob Harrekilde, Naturstyrelsen 

 

En lille gåtur og taler fra samarbejdspartnerne: 

 Borgmester Søren Steen Andersen, Assens Kommune 

 Bestyrelsesformand Poul Erik Kristiansen, Assens Forsyning 

 Growing Trees Network og Direktør Ulrik H. B. Nielsen, Tommerup Heilskov 

 

 
Vær med til: 

 Fællessang: Vi vil plante et træ af Erik Busk  

 Plantning af træer i Folkeskoven 

 Få lidt varmt fra gryden over bålet  

 Få en drikkedunk fra Assens Forsyning 

 En guidet tur i skoven 

 

 

                
 


