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Fyn 
Ref. ABO 
Den 27. september 2022 

 

Til: 
- Lodsejere i projektområdet for skovrejsning ved Højby og Lindved 
- Naboer til projektområdet 

 

 
 
 
Skovrejsning ved Højby og Lindved:  
Invitation til deltagelse i lodsejer- og nabomøde om skovrejsningen 
 
Som vi tidligere har orienteret om har Naturstyrelsen, Odense Kommune og VandCenter Syd den 13. 
september 2021 indgået aftale om skovrejsning inden for et projektområde på 260 ha.  
Du kan se hele projektområdet på projektets hjemmeside: 
https://naturstyrelsen.dk/naturbeskyttelse/naturprojekter/skovrejsning-ved-hoejby-og-lindved/  
 
Naturstyrelse har i samarbejde med Odense Kommune og VandCenter Syd erhvervet det første areal 
på ca. 12 ha inden for projektområdet og er nu i gang med planlægningen for udformningen af den nye 
skov. Områdets beliggenhed er vist på kortet nedenfor.  
 

 
 
 
Den 17. september holdt vi en Temadag for alle borgere med interesse i projektet, for at drøfte den 
indledende skitseplanen og for at få gode ideer fra borgerne til indretningen af skoven på et tidligt 
tidspunkt i planlægningen. Ideerne fra Temadagen tages med i det videre arbejde med planen for 
skoven.  
 
Vi vil også gerne i dialog med lodsejerne inden for skovrejsningens projektområde og naboer til 
projektområdet om planen undervejs i planlægningen. Derfor inviterer vi nu til et møde for lodsejere 
og naboer.   
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Dato: Torsdag den 13.oktober 
Tidspunkt: Kl. 17.00 – senest 19.00  
Sted: Rudolf Steinerskolen, Lindvedvej 64, 5260 Odense 
Tilmelding: Send en mail til Fyn@nst.dk med oplysning om deltagerantal. Deadline for tilmelding 10. 
oktober. 
 
Dagsorden:  
1. Velkomst ved Naturstyrelsen 
2. Kort orientering om skovrejsningen ved Højby og Lindved 
3. Emner som deltagerne ønsker at drøfte 
4. Videndeling – er der nogen som har relevant viden om arealet til skovrejsning eller 

projektområdet, som Naturstyrelsen kan have glæde af i forhold til planlægningen og 
skovrejsningen 

5. Eventuelt  
 
 
Vær opmærksom på, at mødet forudsætter tilmelding senest 10. oktober.  
 
Kontakt mig gerne på mail eller telefon, hvis du har spørgsmål.  
 
 
 
Med venlig hilsen 
Anni Borup 
+45 21 49 00 24 
ABO@nst.dk 
 
 
 
Kommende møder om planen for skovrejsning 

Tidspunkt og sted Arrangement Deltagere  Formål 

Tidspunkt og sted 

ikke fastlagt 

Møde med skoler Områdets 3 skoler Formålet er at drøfte skolernes 

interesse i skoven og hvordan 

skolernes brug af skoven eventuelt kan 

understøttes.  

10. november kl. 

17.00 – 19.00 

Rudolf Steiner 

Skolen, Lindvedvej 

64, 5260 Odense 

 

Møde med 

borgere 

Alle er velkomne 

Tilmelding til Fyn@nst.dk  

Deadline for tilmelding 7. 

november 

På mødet gives en status for forslag til 

plan, bl.a. gennemgås hvilke ideer fra 

borgerinddragelsen, som er inddraget, 

plan for bevoksninger, faciliteter, 

omfang af lysåbne arealer og  

stisystem. 

Tidspunkt og sted 

ikke fastlagt. 

Annonceres i 

Ugeavisen Odense. 

 

Offentligt møde 

og høring af 

forslag til plan 

for 

skovrejsningen 

Alle er velkomne 

Tilmelding til Fyn@nst.dk 

Det endelige forslag til plan 

præsenteres.  

Herefter sendes forslaget i 8 ugers 

offentlig høring, hvor borgere kan 

komme med høringssvar til planen.  

 


