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Fyn 
Ref. ABO 
Den 24. august 2022 

 

Til: 
- Naboer med ejendom op til nye skovrejsningsarealer ved Kirkendrup 

Skov 
- Naturstyrelsens Brugerråd 
- Odense Kommunes Grønne Råd   

 

Brevet genfremsendes med den rettelse at mødet afholdes 
onsdag den 7. september.  
 
Kirkendrup Skov vokser mod syd og nordøst – offentligt møde 
om den nye skov 
 
Naturstyrelse har i samarbejde med Odense Kommune erhvervet ca. 7 hektar 
landbrugsjord fra ejendommen Bogensevej 300 og 14 ha landbrugsjord beliggende 
på Ravnebakken nordøst for Søhusvej til skovrejsning. Arealerne skal i de kom-
mende år omdannes til et skov- og naturområde. Arealernes beliggenhed er vist 
med rødt på kortet nedenfor. 
 

 
 
Formålet med skoven er bl.a. at øge skovarealet, give bedre rekreative muligheder 
for områdets borgere, bidrage til bedre klima ved at træerne optager CO2 fra luften 
og -  for det nordlige areals vedkommende - at beskytte grundvandsinteresser.   
 
Vi er nu i gang med at lave en plan for, hvordan de nye skove 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 eventuel placering af 
friluftsfaciliteter, som f.eks. borde-bænke sæt. 
 
Vi vil gerne i dialog med borgerne om planen undervejs i planlægningen. Derfor 
inviterer vi nu til et borgermøder på de nye arealer onsdag den 7. september kl. 
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16.30. Programmet for mødet fremgår nedenfor. Bemærk, at deltagelse kræver 
tilmelding af hensyn til forplejning med sandwich og kaffe.  
Du er velkommen til at videresende invitationen til andre som evt. kan have 
interesse i at deltage i mødet.  
 
Efter borgermødet arbejde vi videre med planen og de forslag, som er modtaget på 
borgermødet. I slutningen af året holdes et offentligt møde, hvor det endelige 
forslag til plan for skovrejsningen præsenteres. Herefter kommer planen i 8 ugers 
offentlig høring.  
 
Skoven forventes plantet i 2024.  
 
Kontakt mig gerne på mail eller telefon, hvis du har spørgsmål.  
 
Med venlig hilsen 
 
Anni Borup 
+45 21 49 00 24 
ABO@nst.dk 
 
 
Program for borgermødet: 

 
Kirkendrup Skov udvides 

Hvordan skal den nye skov se ud? 
 
Kirkendrup Skov udvides mod nordøst og syd med 2 områder på tilsammen 21 
ha. Skovrejsningen sker i samarbejde med Odense Kommune. Der er udarbejdet 
et første forslag til plan for, hvor der skal plantes skov, være lysåbne arealer, 
stier mv. På området mod syd ned til Stavis Å etableres skov på en mindre del af 
de 14 ha. På området mod nord etableres skov på 7 ha.  
 
Alle med interesse i skovrejsningen er velkomne til at deltage og bidrage med 
ideer til de nye skovområder.  
 
Program for begge områder:  

 Markvandring.  
 Præsentation af den første forslag til plan 
 Ideer fra borgere 

Tid: onsdag den 7. september kl. 17.00 - ca. 21.00 
 
Mødested sydligt areal kl. 17.00: Naturstyrelsens sydligste parkeringsplads 
på Kirkendrupvej, 5270 Odense N. 
 
Mødested nordligt areal kl. 19.30: Naturstyrelsens parkeringsplads 
Søhusvej nr. 89, 5270 Odense N. 
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Tilmelding senest den 4. september til Naturstyrelsen Fyn: 
Fyn@nst.dk 

 


