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INDLEDNING 

I 1989 besluttede Folketinget at skovarealet i Danmark skal fordobles til 20-25 % af landets areal. 
Fordoblingen af skovarealet skulle både ske gennem offentlig og privat skovrejsning. I den forbindelse fik 
Naturstyrelsen en opgave med at bidrage til den offentlige skovrejsning. På Fyn har Naturstyrelsen arbejdet 
med forøgelse af skovarealet i en lang række kommuner, bl.a. i Odense Kommune. Formålet med 
skovrejsningen var og er at skabe bedre forhold for bynært, rekreativt friluftsliv og beskytte 
grundvandsområder, som er vigtige for drikkevandsforsyningen. Herudover bidrager skovrejsningen med 
andre samfundsmæssige goder bl.a. optage af CO2 fra luften i forbindelse med træernes vækst og udvikling 
af natur og biodiversitet i skoven.  

Skovrejsning bidrager til en lang række af FNs Verdensmål. Blandt andet Mål 3: Sundhed og trivsel, Mål 6: 
Vand på land, Mål 7: Bæredygtig energi, Mål 11: Bæredygtige byer og lokalsamfund, Mål 13: Klimaindsats 
og Mål 15: Livet på land.  

Naturstyrelsen har siden 1994 løbende etableret Kirkendrup Skov ved skovrejsning. Formålet med 
skovrejsningen er at give borgerne i Odense gode muligheder for rekreativt friluftsliv i nærområdet. Formålet 
er desuden at beskytte grundvandet under skoven som indgår i indvindingsområdet for DIN vandforsyning 
Næsby-Tarup Amba. Skovrejsningen er sket ved at opkøbe landbrugsjorder fra private lodsejere og etablere 
skov med natur og friluftsfaciliteter. Skoven er gennem årene arealmæssigt vokset til en skov på ca.150 ha.  
150 ha.  

I 2021-2022 har Naturstyrelsen erhvervet jord fra 3 lodsejere, så skoven igen kan vokse. Mod nordøst er der 
erhvervet to arealer på tilsammen 7,4 ha, som udgør en del af Ravnebakken. Odense Kommune har 
medfinansieret 50% af erhvervelsesomkostningerne ved køb af jorderne.  

Mod syd er der erhvervet en hel ejendom Bogensevej 300 på 14 ha, hvoraf ca. 13 ha er landbrugsjord og 
beskyttet natur. Denne ejendom ligger syd for Bogensevej og i forlængelse af Kirkendrup Skov. Der plantes 
kun skov og mindre lysåbne arealer på 3,9 ha af den nordligste del af ejendommen. Denne skov etableres 
som en erstatningsskov for Odense Kommune i forbindelse med at kommunen har fået ophævet 
fredskovspligt på flere arealer i Vollsmoseområdet. Odense kommune har på den baggrund 
medfinansiereret erhvervelse af jorden og plantning. Den resterende del af ejendommen bliver lysåbne 
arealer.  

Det er Naturstyrelsen, som er ejer af de erhvervede arealer og som anlægger skoven og efterfølgende står 
for skovens drift og videre udvikling af friluftliv, natur og den naturnære drift af skoven. Bygningsdelen på 
Bogensevej 300, vil blive frastykket og solgt.  

På baggrund af forundersøgelsen, skitseplanen og borgernes forslag til skoven er der nu udarbejde en 
endelig plan.  

HØRINGSSVAR 

Forslaget til plan for udvidelse af Kirkendrup Skov sendes i offentlig høring fra den 20. marts 2023 og frem til 
den 15. maj 2023. Høringssvar skal være Naturstyrelsen Fyn i hænde senest den 15. maj 2023 på mail 
sendt til fyn@nst.dk. Høringssvarene vil blive offentliggjort sammen med Naturstyrelsens bemærkninger til 
høringssvarene på projektets hjemmeside. Hvis du sender et høringssvar og ikke ønsker det offentliggjort, 
skal du gøre opmærksom på dette i dit høringssvar.   
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1. BAGGRUND FOR PLANEN 

 

1.1 FORMELLE RAMMER FOR PLANLÆGNINGEN 

Det endelige forslag til plan er et resultat af afvejning af en lang række hensyn, som illustreret nedenfor. 

 

Efter overtagelsen af jorden i 2021-2022 igangsatte Naturstyrelsen en forundersøgelse i forhold til bl.a. 
landskab, natur, tekniske anlæg, servitutter, m.v. På den måde blev der tilvejebragt et godt kendskab til 
området og på den baggrund er det afklaret, hvilke potentialer, som findes på arealerne, som ønskes 
videreført og integreret i den kommende skov.  

Planen er udarbejdet inden for gældende lovgivningsmæssige rammer. Planen for skovene skal bl.a. leve op 
til skovlovens regler for pålæggelse af fredskovspligt. Planen er dog udformet med udgangspunkt i, at der 
forventes at kunne opnås enkelte dispensationer/tilladelser til anlæg fra planloven, naturbeskyttelsesloven 
og vejloven på baggrund af dialog med berørte myndigheder.   

Planen er udarbejdet inden for kommuneplanens rammer.  

Før og sideløbende med planlægningen er der gennemgået en række forhold for at afdækket projektets 
mulige indvirkninger på miljøet, jf. bilag 3. 

Planen er udformet inden for rammerne af den anlægsbevilling, som er givet til skovrejsningsprojektet. Hvis 
det viser sig, at nogle anlæg bliver dyrere end forventet, vil der i anlægsfasen ske en økonomisk tilpasning af 
projektet.  

Ved udarbejdelse af planen for skoven er der lagt stor vægt på at få de mindre arealer integreret med den 
nuværende Kirkendrup Skov i forhold til placering af skov og lysåbne arealer, stisystemer og friluftsfaciliteter. 

1.2 BORGERMØDER 

Efter erhvervelsen af arealerne og gennemførelse af forundersøgelsen har Naturstyrelsen udarbejdet 
skitseplaner for de 2 områder. Den 7. september 2022 blev der holdt borgermøde om planen. Mødet blev 
holdt ude på de nye arealer, hvor Naturstyrelsen præsenterede borgerne for skitseforslag for de to nye 
skovområder. Borgerne havde mulighed for at komme med bemærkninger og forslag til planen. Mødet var 
offentligt annonceret i UgeAvisen Odense, Naturstyrelsens Brugerråd, Odense Kommunes Grønne Råd og 
lodsejere med ejendom op til de nye arealer var direkte inviteret til at deltage. Borgernes forslag har været 
taget med i den videre planlægning. 
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I forbindelse med høring af planene har der været holdt et offentligt borgermøde den 20. marts 2023 i 
Næsby Sognegård. Mødet har været offentligt annonceret i UgeAvisen Odense. Naturstyrelsens Brugerråd, 
Odense Kommunes Grønne Råd og lodsejere med ejendom op til Kirkendrup Skov og de nye arealer er 
blevet direkte inviteret til at deltage. 

 

2. SKOVEN I LANDSKABET – LANDSKABET I SKOVEN 

Gennem de seneste næsten 30 år er Kirkendrup Skov vokset frem mellem byområderne Næsbyhoved-
Broby, Kirkendrup, Allesø og Søhus og er blevet en skov på ca. 150 hektar. Skovrejsningen har langsomt 
forvandlet området til et bynært skovlandskab, hvor skovbevoksede arealer veksler med lysåbne arealer i en 
mosaikstruktur. De lysåbne arealer er placeret ud fra hensyn til kulturmiljø, landskabelige forhold, samt 
ønsker om at beskytte, forbedre og udvikle ny lysåben natur i området.  

Den nye skovrejsning føjer sig til skoven mod nordøst i form af en del af Ravnebakken og mod syd, hvor 
arealerne ved Bogensevej skaber en grøn forbindelse ved at sammenbinde Kirkendrup Skov med Stavis 
Ådal.  

Arealet på Ravnebakken ligger i skovrejsningsområde. Ved Bogensevej er det kun den nordligste del af 
arealet, som ligger direkte ud til den offentlige indfaldsvej, som er skovrejsningsområde. Skovrejsningen sker 
derfor udelukkende inden for dette område.  

Ved planlægningen af de nye skovområder er der taget udgangspunkt i dels at bevare og styrke de positive 
karaktergivende elementer fra det nuværende landskab. Samtidig kan skoven bidrage med nye visuelle 
oplevelser ved at gøre udsigter ud over og ud af området tilgængelige for borgerne. Den indbyrdes placering 
af skovens bevoksninger og lysåbne arealer er i den forbindelse helt afgørende for, hvordan den nye skov 
opleves. I forbindelse med udarbejdelse af planen har der været stor fokus på landskabelige hensyn og 
rekreative hensyn. Planlægningen af placeringen af bevoksede arealer er der sket i overensstemmelse med 
anbefalingerne i den landskabskarakterkortlægning, som Odense Kommune har fået foretaget, jf. bilag 3 
afsnittet Landskabsinteresser og -kvalitet. 

Areal ved Bogensevej 
Tunneldalen Stavis Ådalen går tværs gennem arealet og udgør en stor del af det 14 ha store areal. Ådalens 
sydvendte skråning er meget markant og stejl. Stavis Å er beskyttet og omfattet af en beskyttelseslinje 
omkring åen, hvor der ikke må plantes skov. Fra den sydvendte skråning er der en fantastisk udsigt over 
ådalen. For at fastholde oplevelsen af den markante ådal, placeres der udelukkede skov på den nordligste 
del af arealet, som grænser op til Bogensevej, jf. figur 2. Skoven får på den måde en afskærmende funktion 
for ådalen i forhold til den befærdede vej. Dette forstærker oplevelsen af det unikke landskab og 
naturområde omkring ådalen.  
 
Da det skovbevoksede areal bliver relativt lille og ligger afskåret af Bogensevej fra den øvrige del af 
Kirkendrup Skov etableres skoven, som en massiv skov, dvs. en skov hvor de lysåbne arealer er begrænset 
til området omkring højspændingsledningerne, for at skabe en skovoplevelse og for at skabe en kontrast til 
hele det lysåbne areal omkring ådalen, som åbner sig når man går mod syd ud af skoven.  



7 
 

 

Figur 2: Kortet viser placeringen af de bevoksede og lysåbne arealer, samt det unikke udsigtspunkt ud over den 
markante ådal.   
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Ravnebakken 

Området mod nordøst udgør en del af Ravnebakken. Den resterende del af Ravnebakken ligger i den 
nuværende del af Kirkendrup Skov, hvor størstedelen af bakken for år tilbage er fjernet i forbindelse med 
grusgravning. Tilbage er et vandhul opstået i forbindelse med grusgravning under vandspejlet og en stejl 
skrænt op mod den nyerhvervede del af Ravnebakken. Den nye del af Ravnebakken falder mod nord, øst og 
syd ned mod Vimmelsbækken. Bakkeskråningen forsætter næsten helt hen til bækken, så der kun er en 
smal dalbund. Udvidelsen af skoven fortsætter skovens udvikling som mosaikstruktur. Da en del af skoven 
grænser op til det lysåben areal (grusgrav) planlægges det nye areal, primært som et skovbevokset areal.  

Der går en markant højspændingsledning gennem området, som skal friholdes for plantning inden for 
servitutarealet og en respektafstand. Arealet udlægges derfor som et lysåbent areal. 

Fra bakken er der flere steder udsigt mod Odense by, som opleves i det fjerne i form af toppen af de 
ikoniske FAF og DLG bygninger på havnefronten, som for mange er et vartegn for havnen. Desuden er der 
fra kanten af arealet ind mod den tidligere grusgrav både udsigt ned til søen, hvor der om foråret ses 
blomstrende nøkkeroser, og en panoramaudsigt ud over skovrejsningsområdet, som fortsætter ud til skov i 
det fjerne. Placeringen af bevoksningerne er placeret, så begge udsigter bevares.   
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Figur 3: Kortet viser placeringen af de bevoksede og lysåbne arealer, samt udsigtskilen i retning af Odense Havn. 
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3. FRILUFTSLIV OG REKREATION 

 

3.1 GOD TILGÆNGELIGHED TIL SKOVEN OG I SKOVEN 

Der er mange adgangsmuligheder til den nuværende skov med udgangspunkt i 6 parkeringspladser og 
mindre stiadgange fra offentlig veje til skoven, jf. figuren nedenfor. Fra parkeringspladsen ved Bogensevej 
og den østligste parkeringsplads på Søhusvej er der god adgang til de nye skovarealer. Der vurderes derfor 
ikke behov for etablering af nye parkeringspladser. Den nuværende skov har et veludbygget net af skovveje, 
skovstier og spor. De nye arealer kobles sammen med dette stinet med befæstede stier og skovspor.  

 

Figur 4: Kirkendrup Skov har god tilgængelighed i form af parkeringspladser, skovvejr og stier, der givermange 
rundtursmuligheder. De blå streger viser markerede vandreruter. (2-tallet på kortet er irrelevant). Data fra hjemmesiden 
udinaturen.dk.  

Odense Kommune har i kommuneplanen udlagt et netværk af hovedstier i Grøn-blå struktur, som enten er 
etableret eller som ønskes etableret på sigt. Hovedstierne er rekreative stier, der danner bindeled mellem 
større områder af landskabelig, rekreativ og naturmæssig værdi. Stierne skal understøtter borgernes 
muligheder for at leve et sundt og aktivt liv.  
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De fremtidige hovedstier i Grøn-blå struktur på kortet i kommuneplanen, er angivet som et overordnet 
princip, jf. figur 5 nedenfor. Ved planlægning af projekter nær hovedstierne, skal stiens forløb fastlægges 
nærmere.  

 

Figur 5: Kortet viser Odense Kommunes grønne stistruktur. De grønne streger viser eksisterende stier og de stiblede 
linjer de ønskede stier. 

Begge de nye arealer indgår i hovedstinettet i den Grøn-blå struktur. En særlig styrke ved arealet ved 
Bogensevej er, at arealet skaber mulighed for at sammenbinde Kirkendrup Skov med stisystemet langs 
Stavis Å og Ryds Å, hvilket giver en helt unik synergi i forhold til den rekreative tilgængelighed til natur i 
Odenses nordvestlige del. Stien har dog fået et mere vestligt forløb gennem det nye areal, da det giver en 
bedre landskabsoplevelse og skaber en mere hensigtsmæssig kobling til Stavis Å stien via den eksisterende 
bro over åen. 
 
Areal ved Bogensevej 
Der er adgang til området fra nord ved Bogensevej. Der etableres en befæstet sti gennem skoven, som 
kobles på en eksisterende markvej, som går direkte ned til broen over Stavis Å. På modsatte side af åen 
fortsætter stien mod syd og kobles på Stavis Å stien. 
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Fototekst: Fra broen over Stavis Å kan man på nærmeste hold følge vandet som flyder forbi. Fra broen ses 
mod de beskyttede engarealer mode sydøst. Vandstanden i åen varierer meget efter årstid og nedbør. 

 

Fra den nord-syd gående markvej etableres der en sti/trampesti umiddelbart nord for overdrevet hen til 
områdets bedste udsigtspunkt. Desuden anvendes den nuværende markvej mellem overdrevsarealet og 
engen ned til åen, som sti/trampesti og forlænges mod øst hen til den nuværende sti på Odense Kommunes 
areal.  
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Figur 6: Kortet viser parkeringspladsen på Kirkendrupvej, som kan bruges ved kørsel til området og 
stisystemet på arealet. Kortet viser desuden planen for skov og lysåbne arealer. Kortet ses i et større format i 
Bilag 2.  

 

Ravnebakken 
Der er adgang til området fra den sydligste parkeringsplads på Søhusvej. Fra parkeringspladsen er der en 
skovvej, som fortsætter i et skovspor op til arealet. Der etableres et skovspor rundt i kanten af det sydligste 
areal. Fra det nye spor er det muligt at fortsætte ad forskellige spor ind i den nuværende skov.  
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Figur 7: Kortet viser parkeringspladsen på Søhusvej, som kan bruges ved kørsel til området, stisystemet op 
til det nye areal. Kortet viser desuden planen for skov og lysåbne arealer. 

 

3.2. FACILITETER OG FORMIDLING 

Mange borgere i lokalområdet benytter flittigt Kirkendrup Skov til rekreativt friluftsliv både i hverdagen og 
weekender. Gennem tiden er der etableret en række friluftsfaciliteter i Kirkendrup Skov i form to 
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madpakkehuse med bålpladser, en primitiv overnatningsplads, overnatningsplads med to shelters og 2 
hundeskove, jf. figur 8 nedenfor.   

 

 

Figur 8: Kortet viser placeringen af faciliteter i skoven. 2-tallet i den nordlige del viser placeringen en overnatningsplads 
med to shelters. 2-tallet i den sydlige del viser placeringen af den ene hundeskov. Data fra hjemmesiden udinaturen.dk. 

 

Da Kirkendrup Skov tilbyder mange faciliteter, som kan understøtte det rekreative friluftsliv, er det 
Naturstyrelsens vurdering, at der på nuværende tidspunkt ikke er behov for yderligere udbygning med større 
faciliteter. Dog vil det være relevant at understøtte oplevelsen af udsigterne med bænke, så de indbyder til 
ophold.  
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Areal ved Bogensevej 

Skovens størrelse og beliggenhed direkte op til den befærdede Bogensevej, gør at skoven ikke vurderes at 
være attraktiv til rekreativt ophold. Til gengæld har udsigtspunktet ved overdrevet et stort potentiale til 
ophold. Derfor etableres et mindre rekreativt opholdsareal med bænke ved udsigtspunktet.   

 

Foto fra området, hvor der etableres et rekreativt opholdsareal. Det er en unik udsigt fra området til den 
genslyngede Stavvis Å.  

Ved indgangene til det nye skov- og naturområde fra Bogensevej og fra Stavis Å stien opsættes 
Naturstyrelsen Velkomstskilt.  

Ravnebakken 
Da der gennem tiden er etableret en lang række faciliteter i skoven, vurderes behovet for nye faciliteter 
begrænset. Der står en nedslidt bænk oven for grusgravens kant. Den erstattes af en ny bænk, som 
placeres, hvor der er bedre udsigt til søen og samtidig udsigt til FAF og DLG bygninger på havnefronten, jf. 
figur 7.   
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Foto fra det nye udsigtspunkt, hvor der mod vest er udsigt ned over søen i den tidligere grusgrav og den ældste 
skovrejsning i Kirkendrup Skov. I horisonten ses også skov, hvilket giver en oplevelse af at være langt væk fra byen, selv 
om bydelen Kirkendrup kun ligger få meter væk.  

 

Når de nye faciliteter med udsigtspunkt og bænke er etableret på begge arealer lægges de på hjemmesiden 
https://udinaturen.dk/, som er stedet, hvor Naturstyrelsen guider til oplevelser i naturen. 

 

4. LYSÅBNE AREALER 

Kirkendrup Skov er karakteriseret af en mosaikstruktur af skovbevoksninger og lysåbne arealer, som det 
fremgår af afsnit 2 og Bilag 3.8 Landskabsinteresser. De lysåbne arealer er placeret ud fra hensyn til 
kulturmiljø, landskabelige forhold og ønske om at beskytte, forbedre og udvikle ny natur i området og ud fra 
en samlet afvejning af disse hensyn, i forhold til en samlet bæredygtig udvikling af både den nye og den 
eksisterende skov.  

4.1 LYSÅBNE AREALER 

 
Areal ved Bogensevej 
Areal, syd for den nye skovrejsning, domineres af ådalen med den stejle sydvendte dalside og dalbunden 
med Stavis Å, som slynger sig gennem de beskyttede engarealer i dalbunden. Ådalen fastholdes som et 
åbent landskab ud fra landskabelige, naturmæssige og rekreative hensyn, jf. figur 6.   
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Den stejle, sydvendt dalside opdeles af markvejen fra bygningerne og ned til åen. Hele arealet vest for 
markvejen (litra 1058c slette) på ca. 1,8 ha har hidtil været i landbrugsmæssig omdrift, jf. figur 9 med det nye 
skov og naturområdes arealfordeling. Arealet overgår til et lysåbent areal. Arealet forvaltes med hel/delvis 
knusning med års mellemrum, så der i højere grad udvikles vild natur i form af lysåbne arealer suppleret med 
mindre områder med buske og krat. I området findes en lille fast bestand af vildt, som vil blive tilgodeset af 
naturarealet. Under højspændingsmasternes servitutareal holdes eventuel buskopvækst under 3 meters 
højde.  

Litra Arealanvendelse Ha Bemærkning 
1058a ENG Eng 4,58 Beskyttet areal 
1058b ORE Overdrev 0,56 Beskyttet areal 
1058c SLE Slette 4,40 Lysåbent areal 
1058d VLB Vandløb 0,31 Stavis Å 
1058f  EG Eg med lind og skovfyr 1,73 Plantes 
1058g KRT Skovbryn 1,72 Plantes 

Figur 9: Tabellen viser de fremdige arealer og størrelse af de forskellige arealer. 

Øst for markvejen består dalsiden af et areal (litra 1058c slette) på ca.2,6 ha, som har hidtil været i 
landbrugsmæssig omdrift og et overdrev (litra 1058b overdrev) på ca. 0,6 ha, som er et beskyttet 
overdrevsareal. Litra 1058c overgår til lysåbent areal. Som udgangspunkt græsses det lysåbne areal og 
overdrevet i et samlet græsningsareal. Alternativt, hvis det ikke er muligt at få en forpagtningsaftale for det 
samlede areal, vil overdrevsarealet så vidt muligt blive forvaltet med græsning, mens litra 1058c vil blive 
forvaltet enten med græsning, høslet eller som vild natur med hel/delvis knusning med års mellemrum.  

Forvaltningen af de beskyttede engarealer (litra 1058a på ca. 4,6 ha) i dalbunden på begge sider af åen 
gennemføres så vidt muligt med høslet eller afgræsning for at fastholde en lysåben natur og et 
kulturhistoriske landskab. 

Ravnebakken 
Arealet gennemskæres fra nordvest til sydøst af en dominerende højspændingsledning. Servitutten vedr. 
højspændingsledningen betyder, at der skal holdes en bevoksningsfri zone omkring højspændings-
ledningens servitutareal og respektafstand. Dette arealet (litra 1059d mod nord) udlægges derfor til et 
lysåbent areal, jf. figur 7 ovenfor.  
Arealet forvaltes med hel/delvis knusning med års mellemrum, så der i højere grad udvikles vild natur i form 
af lysåbent areal suppleret med mindre områder med buske og krat. Buskopvækst må ikke blive højere end 
3 meter.  

ENERGINET forventer senest 2030 at have nedlagt højspændingsledningen og erstattet den med et kabel, 
som får en anden linjeføring. Når det er sket, etableres egeskov i traceet.  

Litra Arealanvendelse Hektar Bemærkning 
1059a EG Eg med 4,02 Plantes 
1059b KRT Skovbryn 0,95 Plantes 
1059c KRT Krat 0,99 Eksisterende 
1059d SLE Slette 1,13 Lysåbent areal 
1059e MOS Mose 0,15 Eksisterende tilgroet mose 
1059f  KRT Mose 0,13 Tilgroning 

Figur 10: Tabellen viser de fremdige arealer og størrelse af de forskellige arealer. 

Fra det højeste område af Ravnebakken etableres en udsigtskile i retning mod FAF og DLG bygningerne på 
havnen (litra 1059d mod syd), for at skabe en visuel forbindelse mellem skoven og havnen. De store 
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bygninger på havnen er kendte af mange og giver derfor en oplevelse af, hvor langt væk, men også hvor tæt 
man er på byen. 

 

5. SKOVENS BEVOKSNINGER 

Tilplantningsplanen for skovrejsning skal leve op til skovlovens regler for fredskov. Det betyder bl.a. at 
tilplantningsplanen skal leve op til en række krav, som f.eks. etablering af skovbryn i skovens kanter, 
andelen af skoven, som skal være bevokset med skov etc.  

Planen er desuden udarbejdet i overensstemmelse med Naturstyrelsens retningslinjer for statslig 
skovrejsning. 

5.1 NATURNÆR SKOVDRIFT 

Naturstyrelsen skovarealer drives ud fra principperne for naturnær skovdrift. Formålet med naturnær 
skovdrift er, at opnå en bæredygtig drift af skovene, hvor der både produceres træ på arealerne og arbejdes 
med udvikling af natur og biodiversitet. Der anvendes primært hjemmehørende løvtræs- og buskarter, der er 
tilpasset forholdene på de konkrete arealer, bl.a. i forhold til jordbunden.  

Planen for bevoksningerne er således udarbejdet med udgangspunkt i, at der skabes en skov, som kan 
drives efter principperne for naturnær skovdrift. Det betyder bl.a., at når den skov, der plantes nu, om 100-
120 år skal forynges, så vil det ske ved, at skoven sår sig selv. I forvaltningen af skoven fremmes mængden 
af dødt. Det sker i praksis ved, at der i forbindelse med den første udtynding i skoven bevidst beskadiges et 
antal af de tilbageværende træer. Skader giver råd og hulheder i træerne, som kan blive 
levested/mikrohabitat for svampe, mosser, laver, insekter, flagermus m.v. På den måde fremmes udviklingen 
af biodiversiteten aktivt gennem forvaltningen af skoven.  

Det er en meget langvarig proces at komme fra et skovrejsningsprojekt, hvor der plantes træer på 
landbrugsjord til en naturnær skov om måske 100-200 år. For at kunne beskrive og fastholde 
målsætningerne med udviklingen af en naturnær skov, arbejder Naturstyrelsen med en række såkaldte 
skovudviklingstyper (forkortes SUT), som beskriver de langsigtede mål for udviklingen af det enkelte område 
i skoven. 

I de enkelte skovudviklingstyper er der én hovedtræart, der vil udgøre det bærende element i bevoksningen, 
samt forskellige indblandingstræarter. Inden for området med den enkelte skovudviklingstype kan den 
artsvise sammensætning af træarterne variere over arealet. Der kan således være områder inden for 
skovudviklingstypen, hvor én indblandingstræart udgør en markant andel af træerne eller en holm, hvor der 
kun vokser denne ene træart, og andre områder hvor den samme træart stort set ikke er til stede. Èn 
skovudviklingstype kan således oplevelsesmæssigt fremstå varieret, når man færdes gennem den. Ud over 
træarterne indgår der også buske i forskelligt omfang i skovudviklingstyperne. Buskene vil fremover sammen 
med selvsåede træer medvirke til at danne en etageret skov. 

På begge arealer etableres skov med forskellige egeskovudviklingstyper, hvor egen er hovedtræart med 
indblanding af en række andre hjemmehørende løvtræer. Egeskoven er en lysåbenskov, som skaber stor 
biologisk diversitet og giver plads til selvsåning af buske. Egeskov er levested for mange insekt- og 
fuglearter og olden er en vigtig fødekilde for mange pattedyr og fugle. Egen er den træart, der har flest 
insekter og andre hvirvelløse dyr knyttet til sig – op imod 800 arter.  

Skovbrynene er et vigtigt landskabselement, som skaber overgangen mellem det åbne land og skoven. 
Skovbrynene skal bl.a. skabe læ i skoven, så der på sigt skabes en mere frodig skovbund. Skovbrynet 
plantes med hjemmehørende arter for at øge biodiversiteten. Skovbrynene vil allerede få år efter plantning 
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have værdi som habitat og fødekilde for en lang række insekter, fugle og pattedyr. Pollen og nektar fra 
mange af buskene og træerne er f.eks. vigtige fødekilder for bier. Flagermus flyver langs skovbryn og 
levende hegn, når de søger føde. Skovbrynene har således stor betydning i forhold til at øge biodiversiteten i 
skoven.  

Der bliver i overensstemmelse med skovloven etableret brede ydre skovbryn på 20 meter mod vest og nord 
og skovbryn på 10 meters bredde mod syd og øst i skovens yderkanter.  

Naturstyrelsens forvaltning af skoven med naturnær skovdrift er en bæredygtigt forvaltning. Træ, som 
produceres i Naturstyrelsens skove, herunder også skovrejsningsskove, er certificeret som bæredygtige træ 
efter de to internationale FSC og PEFC certificeringssystemer.  

5.2 PLANTET SKOV OG SKOVBRYN 

 
Arealet ved Bogensevej 
Den samlede skov er 3,5 ha, hvilket er relativt småt. Jordbunden er en lerblandet sandjord, dvs. en noget 
mere næringsfattig jord end den centrale del af Kirkendrup Skov, som ligger lidt nord for arealet og er 
tilplantet med bøgeskov. Jordbunden er velegnet til egeskov.  
 

Der plantes skov på 1,7 ha (litra 1058f). Da det tilplantede areal er relativt lille plantes én skovtype over hele 
arealet i form af egeblandskov af skovudviklingstypen SUT 22 Eg med lind og bøg. Dog undlades bøg, da 
der i forvejen findes en del bøgebevoksninger i Kirkendrup Skoven og bøgen let kan blive dominerende i 
bevoksningen.   

Bevoksningen består af eg, som hovedtræart (70%) med indblanding af småbladet lind (10%) og skovfyr 
(10%). Desuden indblandes avnbøg, birk og røn (10%). Da der står en fast bestand af vildt i området hegnes 
skoven indtil træerne er over bidehøjde. Der sættes klaplåger i så borgerne kan gå gennem skoven. Når 
højspændingsledningen senest i år 2030 nedlægges plantes egeskov i traceet (litra 1058c2).  

Skovbrynene (litra 1058g og litra 1058g1) bliver etableret så de danner en skrånende bevoksning fra kanten 
af skoven og ind til de bagvedliggende skovbevoksninger. Skovbrynet er det første man ser, når man 
ankommer til skoven, og en væsentlig del af oplevelsen, når man færdes i landskabet uden for skoven. 
Derfor skal skovbrynene opleves som varierede. Skovbrynenes buske og træer plantes i grupper, så man 
også på afstand vil kunne se, når hylden blomstrer i foråret eller opleve de kraftige sensommerfarver hos 
benved.  

  

Foto: Til venstre ses busken benvend med sensommerløv og bær. Til højre ses busken kræge som kan anvendes til 
madlavning og syltning.  
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Skovbrynene bliver i grove træk etableret som et tredelt skovbryn. Den yderste del af skovbrynet vil bestå af 
lyskrævende lave og mellemhøje buske, som f.eks. kan være hunderose, blågrønrose og benved. Den 
midterste del af skovbrynet består primært af mellemhøje buske eksempelvis vrietorn, hassel, hyld og 
kvalkved. Den inderste del af skovbrynet består primært af højere buske og mindre træer, det kan være arter 
som spidsløn, navr, mirabel og almindelig hæg. I skovbrynet ud mod Bogensevej er der særlig fokus på at 
plante arter, som får flotte efterårsfarver. I det sydvendte skovbryn ud mod ådalen er der fokus på at plante 
arter, som er spiselige f.eks. hyld og hassel, som evt. kan indgå i Formidlingscenter Odins Odenses 
formidlingsaktiviteter.   

Ravnebakken 
Der etableres plantet skov på 4,0 ha (litra 1059a), jf. figur 7 ovenfor. Jordbunden er en lerblandet sandjord, 
dvs. en noget mere næringsfattig jord end den del af Kirkendrup Skov, som er længere vest og syd for 
arealet. Jordbunden er velegnet til egeskov. Arealet ligger i direkte sammenhæng med Kirkendrup Skov, 
som er en skov i stor skala, hvilket betyder at skovens variation skal ses i en større skala. Derfor plantes kun 
én skovtype over hele arealet i form af egeblandskov af skovudviklings-typen SUT 23 Eg med skovfyr. Egen 
vil udgøre ca. 60 % af plantningen, skovfyr ca. 30 % indblanding med røn og birk samlet vil udgøre ca. 10 %. 
Eg og skovfyr vil blive de dominerende arter, som vil give lys til skovbunden, så der kan opstå en underetage 
af småtræer og buske. 

 

 
Fototekst: Rød Kornel er en hjemmehørende art. Busken bliver op til 3-4 meter høj. Bladende får en iøjefaldende blodrød 
høstfarve. Blomsterne tiltrækker insekter og fugle spiser bærrene. Der plantes kornel i skovbrynet ud mod Bogensevej. 
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Der skal plantes skovbryn mod nord, øst og syd. Da skovbrynet på en stor del af strækningen grænser op til 
krattet langs Vimmelsbækken, vil en tredeling af skovbrynet med lave, lyskrævende buske yderst op til det 
skyggende krat næppe være hensigtsmæssigt, da arterne sandsynligvis hurtigt vil blive skygget ud. Derfor 
laves et skovbryn primært med mellemhøje – høje buske og mindre træer. Det vil eksempelvis være arter 
som vrietorn, hassel, benved, røn, navr og spidsløn. 

 

5.3 NATURLIG TILGRONING OG KRAT  

 
Ravnebakken 
Den nordligste del af arealet, litra 1059e, består af et mindre, lavtliggende areal med tilgroet mose, som 
grænser op til Vimmelsbækken. Arealet ligger i forlængelse af en strækning, hvor der omkring 
Vimmelsbækken er et område med delvist lysåbent areal og delvist tilgroet areal, jf. figur 7. Arealet grænser 
direkte op til en aske-ellesump. Det lave tilstødende lave areal med mosejord, litra 1059f, udlægges derfor til 
naturlig udvikling, så de kan indgå i sammenhæng med det øvrige areal mod nord. De første år forventes 
arealet at være lysåbnet, men på sigt vil frøspredning fra aske-elle sumpen og et nærliggende slåenkrat 
langs Vimmelsbækken få arealet til at gro til med el, ask, pil, tjørn, slåen. 

Arealets afgrænsning op til Vimmelsbækken er usædvanlig, da skellet til naboejendommen ikke konsekvent 
følger Vimmelsbækken. Arealet grænser på en strækning mod nord og to mindre delstrækninger mod øst op 
til Vimmelsbækken. Disse strækninger domineres af krat (litra 1059b) i form af en naturlig opvækst af bl.a. 
slåen, tjørn og pil i 8-10 meters bredde, som skærmer for indsigten til vandløbet.  Opvæksten giver på det 
meste af strækningen skygge til Vimmelsbækken, hvilket betyder at vandløbet ikke dækkes af vandplanter. 
Vimmelsbækken er et privat vandløb uden nogen vedligeholdelses bestemmelser. Der foretages ikke nogen 
egentligt drift af krattet, men der kan ske rydning af dele af krattet, hvis der på et tidspunkt er behov for dette 
i forhold til vedligeholdelse af vandløbet. På ydersiden af krattet etableres kombineret køre- og trampespor, 
jf. afsnit 3.1. 

Midt i arealet på den stejleste del af skråningen ligger et mindre krat (litra 1059c) bestående af en del ask, 
som har været stynede, samt tjørn, elm, ær, hassel m.v. Der ligger en del dødt ved på jorden og der er 
mange hulheder i askene, som er mikrohabitater, dvs. levesteder for f.eks. svampe, insekter, flagermus m.v. 
Der foretages ikke nogen egentligt drift af krattet. 

Op mod den nuværende del af Kirkendrup Skov er et tæt krat af slåen (litra 1059c). Slåenkrat er godt for 
fugle og insekter. Der foretages ikke nogen egentligt drift af krattet. 

 

6. HVORNÅR KAN SKOVEN TAGES I BRUG 

 

6.1 FORBEREDELSE AF SKOVREJSNINGEN OG ANLÆG 

Inden plantemaskinen kan sætte de første planter i jorden, skal anlæg af skoven forberedes ved 
skrivebordet: 

 Den endelig plan for den konkrete skovrejsning skal VVM-screenes i henhold til miljøvurderingsloven, jf. 
Bilag 3. Sagsbehandlingstiden kan være op til ½ år eller mere. Arbejdet med skoven må først sættes i 
gang, når der er truffet afgørelse.  

 Der skal indhentes myndighedstilladelser.  
 Opgaven med plantning, hegning og stianlæg skal bydes ud til entreprenører.  
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Det forventes at tage et par år at etablere skoven og naturarealerne. Der arbejdes med følgende tidsplan: 

2023 ultimo: 

Etablering af skoven og hegn på arealet ved Bogensevej. Dette forudsætter at VVM-screeningen ikke 
trækker ud.  

2024:  

Etablering af skoven på Ravnebakken.  

Etablering af friluftsfaciliteter og information (bænke ved udsigtspunkter og skilte). 

Evt. etablering af kreaturhegn ved Bogensevej. 

Renholdelse af de plantede bevoksninger. 

2025: 

Renholdelse af de plantede bevoksninger (forventes afsluttet september 2025). 

Etablering af befæstede stier. Dette afventer at renholdelse af skovbevoksningerne er afsluttet, så stierne 
ikke ødelægges af maskiner.  

 

 

6.2 EN SKOV I EVIG FORANDRING 

Når planen for skovrejsningen er gennemført og projektbevillingen opbrugt, overgår projektet forvaltnings-
mæssigt til Naturstyrelsens driftsområde. Det betyder i praksis, at driften og den fortsatte udvikling af skoven 
sker ud fra en samlet prioritering af Naturstyrelsens arealforvaltning og driftsbevilling.  

Over tid kan de politiske beslutninger for forvaltningen af Naturstyrelsens skove ligeledes ændres, hvilket vil 
påvirke den konkrete forvaltningen af skoven.  

Efterhånden som skoven udvikler sig opstår der ofte nye muligheder og ønsker til den rekreative brug, f.eks. 
i forhold til faciliteter. Derfor er det vigtig at skoven kan rumme, at der komme nye faciliteter til efterhånden, 
som skoven vokser til og give nye muligheder. 
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BILAG 

 

BILAG 1 PLAN FOR AREALER PÅ VED BOGENSEVEJ 
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BILAG 2 PLAN FOR AREALER PÅ RAVNEBAKKEN 
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BILAG 3 FORUNDERSØGELSE OG MILJØPÅVIRKNING 

Efter erhvervelsen af jorderne har Naturstyrelsen gennemført en forundersøgelse af arealerne. Formålet er 
at få et godt lokalkendskab og afklare, hvilke lovmæssige bindinger som gælder for arealerne og som lægger 
begrænsninger på planlægningen. F.eks. kommuneplanlægning for uønsket skovrejsning, arealer beskyttet 
at naturbeskyttelsesloven, tekniske anlæg m.v. Desuden afklares de landskabelig forhold og potentialer.  

Udvidelsen af Kirkendrup Skov mod nord og syd ændrer de åbne landbrugslandarealer til et rekreativt skov- 
område. En forandring, der berører en række miljømæssige forhold i bred forstand.  

Ifølge miljøvurderingsloven (Lov om miljøvurdering af planer og programme og af konkrete projekter (VVM), 
LBK nr. 1976 af 27/10/2021) må konkrete projekter, der kan forventes at få væsentlige indvirkning på miljøet 
ikke påbegyndes før myndigheden (Miljøstyrelsen) skriftligt har meddelt tilladelsen til at påbegynde projektet. 
Nyplantning af skov, dvs. skovrejsning, er omfattet af lovens Bilag 2 om projekter, der skal vvm-screenes for 
at afklare skovrejsningens miljøpåvirkning. Forundersøgelsen omfatter derfor også en række miljøforhold, 
som er relevante i forhold til vvm-screeningen af planen.  

BILAG 3.1 NATURA 2000OMRÅDER 

Natura 2000 områder 

Projektet er beliggende i en afstand af 4,3 km fra nærmeste Natura 2000 område, som er Natura 2000-
område nr. 110 Odense Fjord. På baggrund af projektets karakter og afstand til Natura 2000-området 
vurderes det, at udvidelsen af Kirkendrup Skov ikke i sig selv eller i forbindelse yderligere etapevis udvidelse 
vil påvirke Natura 2000-området og dets udpegningsgrundlag væsentligt.  

Ophør med brug af gødskning og pesticider på projektarealerne vurderes dog at have en mindre positiv 
virkning ved at reducere udvaskningen til Stavis Å og Vimmelsbækken, som løber ud i Odense Fjord. 
Påvirkningen er ikke væsentlig, der de arealer, som indgå i projektet er meget små i forhold til størrelsen af 
det samlede opland.   

BILAG 3.2 BESKYTTET NATUR 

Areal ved Bogensevej 

På det areal, som Naturstyrelsen har erhvervet, begynder Stavis ådal umiddelbart syd for skovrejsningen. På 
dette areal er der ferske engarealer på begge sider af Stavids Å og et ovedrev, som er registreret som 
beskyttet natur i henhold til naturbeskyttelseslovens § 3 samt et beskyttet vandløb (Stavis Å).  



27 
 

 

Figutekstr: Kortet viser den beskyttede Stavis Å og beskyttede naturtyper langs åen. Data tilgået i SagsGIS den 
26.02.2023. 

Det beskyttede overdrev ligger på en meget stejl sydvendt skråning (object id: 158158, areal 0,56 ha).  
Overdrevets kvalitet er vurderet af Fyns Amt i 1996 og har fået en værdisætning 4 på en skala fra 1 til 4, hvor 
1 er højeste værdisætning.  

I bunden af ådalen ligger der på hver side af Stavis Å beskyttede engarealer (object id: 2197950, 2,02 ha og 
object id: 2197948, 2,95 ha). Engarealernes kvalitet er vurderet af Odense Kommune i 2011 og har fået en 
værdisætning V på en skala fra I til V, hvor 1 er højeste værdisætning. 

Stavis Å er et beskyttet vandløb, som løber ud i Odense Fjord. Åen blev i 2011 genslynget, bl.a. på den 
strækning, som går gennem projektarealet. I den forbindelse blev vandstanden i åen hævet ca. 0,5 meter. 
Der er i forbindelse med gennemførelse af vådområdeprojektet indgået en projektaftale med den tidligere 
ejer for de 2,3 ha langs åen, som påvirkes af vådområdeprojektet. Aftalen betyder bl.a., at projektarealet ikke 
må afvandes, der må ikke tilføres gødning, der må ikke anvendes pesticider, arealerne ikke må omlægges 
og slåning må tidligst ske fra den 20. juni.  

Tidligere er engarealener op til åen blevet afgræsset og slået. Vandstandshævningen betyder, at en del af 
engarealerne nærmest åen er blevet så våde, at de kun i begrænset omfang kan afgræsses/slås og derfor 
nu gror til i bl.a. tagrør. HNV på de beskyttede engarealer ligger på 0-6 og HNV på overdrevet ligger på 1-3. 

For at forbedre de beskyttede naturarealers potentiale som levested for flora og fauna og som 
karaktergivende landskabselement vil Naturstyrelsen søge fortsat at græsse eller slå de beskyttede arealer. 
Ejendommen har ca. 7,7 ha landbrugsjord, som hidtil har været drevet med konventionel landbrugsdrift og 
ca. 0,3 ha med græsareal. Der etableres skovrejsning på 3,9 ha (inkl. mindre lysåbne arealer/slette) ha 
længst op imod Bogensevej. Den resterende landbrugsjord omlægges til lysåbent areal (benævnt slette i 
planen) med slet, brakpudsning eller afgræsning. 

Areal på Ravnebakken 
Projektarealet består primært af landbrugsjord i omdrift. Spredt på arealet findes mindre områder med krat.  
Der er ikke beskyttede naturtyper på projektarealet, men arealet grænser mod nordøst op til et mindre (0,50 
ha) beskyttet engareal, mod øst grænser arealet op til et beskyttet engareal (0,50 ha), mod syd grænser 
arealet op til et beskyttet engareal (0,47 ha) og et beskyttet overdrev (0,32 ha).  
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Det østlige engareals kvalitet er vurderet af Odense Kommune i 2011og har fået en værdisætning V på en 
skala fra I til V, hvor I er højeste værdisætning (Aktivitets ID: 576988). Det sydlige overdrevs kvalitet er 
vurderet af Fyns Amt i 1996 og har fået en værdisætning 4 på en skala fra 1 til 4, hvor 1 er højeste 
værdisætning (Aktivitets ID: 180569). HNV på de beskyttede naboarealer ligger på 5.  
 

Dele af projektarealets matrikelgrænse mod nord og øst ligger i det beskyttede vandløb Vimmelsbækken. På 
en stor del af strækningen op til bækken er arealet sprunget i krat med bl.a. rødel, birk og slåen, som giver 
skygge til vandløbet.   

 

Figurtekst: Kortet viser det beskyttede vandløb Vimmelsbækken og beskyttede naturarealer på nabomatrikler. Data 
tilgået i SagsGIS den 26.02.2023. 

Samlet vurderer Naturstyrelsen, at den planlagte skovrejsning på arealet ved Bogensevej og Ravnebakken 
på langt sigt vil med føre en mindre positiv påvirkning på de arealer som er omfattet af naturbeskyttelses-
lovens § 3 i og med at skovrejsningen medfører, at den hidtidige landbrugsdrift med brug af gødskning og 
pesticider ophører.  

De ovenfor nævnte plejetiltag med græsning/høslet forventes dette at bidrage til at øge arealernes værdi 
som potentielt levested for bl.a. padder og andre arter. 

BILAG 3.3. BESKYTTEDE ARTER 
Areal ved Bogensevej  
Screening i Naturdata under Miljøportalen (gennemført 10.01.2023) og Arter.dk viser, at der hverken er 
registreret/kortlagt fredede arter, bilag IV arter eller rødlistearter inden for projektarealet eller 
omkringliggende arealer.  
 
Pleje af de beskyttede arealer med græsning/høslet og omlægningen af en del af de nuværende 
landbrugsjorder til lysåbne arealer, jf. Bilag 3.2, kan på langt sigt bidrage til at de beskyttede arealernes 
værdi som potentielle levesteder for beskyttede arter. Skovrejsningen, som vil ligge nord for disse arealer, så 
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der ikke opstår skyggevirkning, vurderes ikke at have nogen væsentlig påvirkning af fremtidig potentiale for 
arter eller levesteder.  
 
Ravnebakken 
Screening i Naturdata under Miljøportalen (gennemført 10.01.2023) og Arter.dk viser, at der hverken er 
registreret/kortlagt fredede arter, bilag IV arter eller rødlistearter inden for projektarealet eller 
omkringliggende arealer.  
 

Naturstyrelsen vurderer ikke, at der i forbindelse med anlæg og efterfølgende drift af arealerne kan ske en 
væsentlig påvirkning af bilag 4 arter, sjældne eller rødlistede arter, da arealerne ikke rummer potentielle eller 
eksisterende levesteder for de pågældende arter. 

BILAG 3.4 BYGGE- OG BESKYTTELSESLINJER 
 
Skovbyggelinjen 
Den nuværende Kirkendrup Skov er på 150 ha. Skoven har derfor været pålagt en skovbyggelinje på 300 
meter omkring skoven i henhold til naturbeskyttelsesloven. Med udvidelsen af Kirkendrup skov mod syd og 
nord opnår Kirkendrup Skov et samlet areal på ca. 170 ha.  
 
Areal ved Bogensevej 300  
Udvidelsen af skoven mod syd vil medføre at skovbyggelinjen mod syd udvides, jf. figur nedenfor (s. 30). Det 
er kun en mindre del af skovbyggelinjen omkring den nye skov, som vil ligge uden for den eksisterende 
skovbyggelinje. Det vurderes at udvidelsen af skovbyggelinje vil omfatte ca. 17 boliger i Næsbyhoved-Broby 
og Kirkendrup. 
 

Formålet med skovbyggelinjen er, at sikre det frie udsyn til skoven og skovbrynet og at bevare skovbrynene 
som værdifulde levesteder for plante- og dyrelivet. Som udgangspunkt må der ikke placeres ny bebyggelse 
mellem skoven og skovbyggelinjen. Forbuddet mod tilstandsændringer inden for skovbyggelinjen er en 
erstatningsfri regulering. Naturbeskyttelseslovens § 17 giver dog en række undtagelser fra forbuddet, som 
kommunen kan dispensere fra.  

Det er Naturstyrelsens umiddelbare vurdering, at skovenes konkrete placering i forhold til offentlige veje og i 
forhold til de boliger der bliver omfattet at skovbyggelinjen, at ny bebyggelse inden for bygningsparcellerne 
næppe eller i meget beskedent omfang vil kunne hindre det frie udsyn til skoven og skovbrynene eller være 
en hindring for bevarelse af skovbrynene, som værdifulde levesteder for plante og dyrelivet. Derfor vurderes 
generelt, at skovbyggelinjen næppe vil være en hindring for almindeligt forekommende byggeri på 
naboejendomme. På den baggrund vurderes, at skovbyggelinjen ikke vil have en væsentlig negativ 
påvirkning på naboarealer i forhold til begrænsning af anvendelsen. 

Ravnebakken 
Udvidelsen af skoven mod nordøst vil medføre at skovbyggelinjen mod nordøst udvides. Det er kun en 
mindre del af skovbyggelinjen omkring den nye skov, som vil ligge uden for den eksisterende 
skovbyggelinje, jf. figur nedenfor (s.31). Det vurderes, at udvidelsen af skovbyggelinje vil omfatte ca. 21 
boliger i Søhusområdet. 
 

Formålet med skovbyggelinjen er, at sikre det frie udsyn til skoven og skovbrynet og at bevare skovbrynene 
som værdifulde levesteder for plante- og dyrelivet. Som udgangspunkt må der ikke placeres ny bebyggelse 
mellem skoven og skovbyggelinjen. Forbuddet mod tilstandsændringer inden for skovbyggelinjen er en 
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erstatningsfri regulering. Naturbeskyttelseslovens § 17 giver dog en række undtagelser fra forbuddet, som 
kommunen kan dispensere fra.  

 

Figurtekst: Kortet viser hhv. eksisterende skovbyggelinje omkring Kirkendrup Skov og ny skovbyggelinje ved 
Bogensevej.  

Det er Naturstyrelsens umiddelbare vurdering, at skovenes konkrete placering i forhold til offentlige veje og i 
forhold til de boliger der bliver omfattet at skovbyggelinjen, at ny bebyggelse inden for bygningsparcellerne 
næppe eller i meget beskedent omfang vil kunne hindre det frie udsyn til skoven og skovbrynene eller være 
en hindring for bevarelse af skovbrynene, som værdifulde levesteder for plante og dyrelivet. Derfor vurderes 
generelt, at skovbyggelinjen næppe vil være en hindring for almindeligt forekommende byggeri på 
naboejendomme. På den baggrund vurderes, at skovbyggelinjen ikke vil have en væsentlig negativ 
påvirkning på naboarealer i forhold til begrænsning af anvendelsen. 
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Figurtekst: Kortet viser hhv. eksisterende skovbyggelinje omkring Kirkendrup Skov og ny skovbyggelinje.  
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Åbeskyttelseslinje 

Areal ved Bogensevej 
Stavis Å løber tværs gennem den sydligste del af arealet ved Bogensevej 300, som Naturstyrelsens har 
erhvervet. Åen er omfattet at en åbeskyttelseslinje på 150 meter på hver side af åen. Skovrejsningen er 
placeret uden for åbeskyttelseslinjen på ejendommens nordlige del, hvor der er et fladt terræn op mod 
Bogensevej. På den baggrund vurderes, at skovrejsningen ikke vil have en væsentlig negativ påvirkning på 
åbeskyttelsen.  

 

Figurtekst: Kortet viser afgrænsningen af åbeskyttelseslinjen omkring Stavis Å og Kirkebeskyttelseslinjen omkring 
Næsbyhoved-Broby Kirke. Data tilgået i SagsGIS den 26.02.2023. 

 

Ravnebakken 

Der er ikke udlagt en beskyttelseslinje omkring Vimmelsbækken.  

 

Kirkebeskyttelseslinjen 

Areal ved Bogensevej 
Næsbyhoved-Broby Kirke ligger ca. 270 meter nordvest for arealet ved Bogensevej. Kirken er omfattet af en 
kirkebyggelinje på 300 m. En meget lille del af kirkebyggelinjen på ca. 840 m2 overlapper med den 
nordvestligste del af skovrejsningsområdet, jf. figur ovenfor. Der er ikke visuelt kontakt fra 
skovrejsningsarealet til kirken. Skovrejsningsprojektet tilpasses, så dette arealet ikke bliver tilplantet, men i 
stedet udlægges til lysåbent areal.  
 
Vejbyggelinjen 
Arealet ved Bogensevej grænser mod nord op til Bogensevej, som er en kommunalvej. På ejendommen er 
tinglyst en vejbyggelinje i 1947, som betyder, at der ikke må ikke opføres bygninger eller andre fast anlæg af 
nogen art i en afstand fra vejens midtlinje på 12,5 meter til hver siden. Vejen er efterfølgende frastykket 
ejendommen, med så stor bredde, at vejbyggelinjen nu ligger på vejmatriklen.  
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Højdeservitut i forhold til indflyvning til lufthavnen 
I 1950 er der tinglyst en højdeservitut i forhold til lufthavnen, som betyder at skovbevoksning ikke må blive 
højere end 25 meter. Egebevoksningen forventes på baggrund af bl.a. jordbundsforhold dyrkningsmæssigt 
at være eg Bonitet II. Det betyder at egen forventes tidligst at nå den højde på 25 meter efter 150 år 
(Skovbrugstabeller, Statens Forstlige Forsøgsvæsen). Naturstyrelsen forvalter skoven med naturnær 
skovdrift, hvilket betyder at der foretages en aktiv hugst i skoven. Når træerne nærmer sig 25 meter i højden, 
vil selvforyngelsen af skoven blive foretaget, så de højeste træer fældes inden de når op over 25 meter.  

Det er derfor Naturstyrelsens vurdering af skovrejsningen ikke vil påvirke indflyvningen til lufthavnen.  

Respektafstande til tekniske anlæg 
Omfanget af tekniske anlæg er undersøgt via en servitutgennemgang og søgning i Ledningsregistret (LER). 
Den nuværende Kirkendrup Skov gennemskæres af flere luftledninger. Disse anlæg føres også gennem de 
to nye arealer. Herud over af der en gasledninger, som der skal tages hensyn til. I henhold til anlæggenes 
servitutter. 
 
Areal ved Bogensevej 
Arealets vestlige del gennemskæres af 2 luftledninger. ENERGINETS luftledningen på 150 kV 
gennemskærer arealet fra sydvest og mod nord. Ledningen har et servitutareal på 13,5 meter omkring 
ledningerne, samt en respektafstand på 15 meter fra yderste ledning. Desuden skal der ved plantning, som 
udgangspunkt holdes en ”vælteafstand”, så træer og buske plantet uden for respektafstanden ikke kan vælte 
ind i området med respektafstand. Der blev den 23. februar 2023 holdt et møde med ENERGINET for 
nærmere at afklare muligheden for plantning op til ledningen, da ledningen senest forventes kabellagt i 
jorden med en anden placering senest i 2030.  
 

Naturstyrelsens forslag var, at der op til grænsen for respektafstand plantes et 7 meter bredt skovbryn. Da 
ledningen senest forventes fjernet i 2030, var den fælles vurdering, at egetræerne på det tidspunkt ikke ville 
have nået en højde, hvor de kunne vælte inden for vælteafstanden og sandsynlighed for at træerne væltede 
var minimal. ENERGINET kunne derfor acceptere den foreslåede tilplantningsplan. Området med 
ledningsservitutten og respektafstand vil fremadrettet ligge udyrket hen som vild natur, som brakpudses med 
mellemrum inden opvæksten overstiger servituttens højdebegrænsning på 3 meter. Denne forvaltning sikrer 
ledningsejeren, at der i fremtiden vil være fri og uhindret adgang til drift og vedligeholdelse.  

Luftledningen på 60 kV gennemskærer det nordvestligste hjørne af arealet. Ledningen, som er 9 m i bredden 
og dennes respektafstand, ligger til dels inden for kirkebeskyttelseslinjen. Der laves en tilplantning op til 
respektafstandens ydergrænse med et 7 meter bredt skovbryn. Området med ledningsservitutten og 
respektafstand vil fremadrettet ligge udyrket hen som vild natur, som brakpudses med mellemrum inden 
opvæksten overstiger servituttens højdebegrænsning på 3 meter. Denne forvaltning sikrer ledningsejeren, at 
der i fremtiden vil være fri og uhindret adgang til drift og vedligeholdelse. 

I den østlige del af har Evida en gasledning gennem området fra syd mod nord til en gasstation, som ligger 
på en selvstændig matrikel uden for arealet. Inden for et 10 meter bredt bælte omkring naturgasledningens 
midte må der ikke bebygges eller plantes med træer. I planen er der udlagt et plantefrit bælte på 10 meter 
omkring gasledningen.  
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Figurtekst: Kortet viser de to højspændingsledningerne, som gennemskærer arealet, med deres respektafstand og 
gasledningen med respektafstand.   
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Ravnebakken 
ENERGINETS luftledningen på 150 kV fortsætter mod nord gennem Kirkendrup Skov og det nye areal på 
Ravnebakken. Der er lavet samme aftale med ENERGINET i forhold til tilplantning op til ledningen, som for 
arealet ved Bogensevej.  
 

 

Figurtekst: Kortet viser de højspændingsledningen, som gennemskærer arealet, med dens  

På baggrund af ovenstående vurderer Naturstyrelsen at skovrejsningen samlet set ikke vil påføre en 
sikkerhedsrisiko for jordlagte såvel som luftbårne tekniske anlæg eller en fremtidig hindring for drift og 
vedligehold af disse. 
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Nabohensyn og skyggevirkning 
Skovrejsning vil medføre at skoven efterhånden, som den vokser vil kaste skygge, som kan påvirke 
lysforhold for naboejendommes beboelser og have, som ligger direkte op til skoven. Der er ingen 
naboejendomme med beboelser direkte op til skovrejsningen på Ravnebakken. Skovrejsningen ved 
Bogensevej grænser mod øst direkte op til en privat ejendom. Desuden ligger der to ejendommen nord for 
skovrejsningen. Bogensevej ligger mellem disse ejendommene og skovrejsningen.  

Planlægningen for skovrejsningen følger Naturstyrelsens retningslinjer. Ifølge retningslinjerne skal 
planteafstanden til naboejendomme nord og øst for skovrejsningen være 30 meter fra skel til beboelse og 
have. Skovrejsningen afgrænses af skovbryn. Skovbrynene plantes med en bredde på 20 meter mod nord 
og vest og 10 meter mod syd og øst. De yderste rækker i skovrejsningen består primært af buske, som ikke 
bliver høje. Det betyder at afstanden mellem skovtræer og naboejendommen yderligere øges.   

Skovrejsningen er på baggrund af retningslinjerne udformet således at der op til naboejendommen mod øst 
etableres et 30 meter bredt lysåbent areal op til naboejendommens hus og have. Bogensevej har en bredde 
på ca. 20 meter. Naturstyrelsens skovrejsning trækkes derfor 10 meter tilbage fra vejen inden der plantes 
skovbryn, så planteafstanden til naboejendommene mod nord også bliver 30 meter.  

De nye bevoksninger etableres med en afstand på 30 m til beboede naboejendomme og tilhørende haver. 
De yderste dele af skovbrynet, som primært består af buske, vil yderligere medvirke til at skyggegivende 
træer får afstand til beboede naboejendomme. Det vurderes derfor, at der ikke vil forekomme væsentlig 
skyggevirkning fra skovrejsningen.   

BILAG 3.5 STØV, STØJ OG VIBRATIONER, LYS, LUFT OG LUGT 

I forbindelse med anlæg af skoven vil der kortvarigt kunne forekomme støj fra maskiner. Anlæg forventes 
primært gennemført i 2024. Der anvendes maskiner (traktor) i forbindelse med plantning (landbrugspløjning, 
harvning, maskinplantning, evt. hegning ved Bogensevej og efterfølgende mekanisk renholdelse i 2 år efter 
plantning). Da der er tale om små plantninger på både Ravnebakken og arealet ved Middelfartvej, vil der 
samlet set kun forekomme få dag med maskinstøj på arealerne.  

Der vil blive anvendt maskiner til etablering af en befæstet sti gennem den nye skov på Bogensevej, som 
forbindes til stien langs Stavis Å. Da det er en meget kort stistrækning vil maskinerne kun arbejde få dage 
(mindre ende én uge i alt) på arealet. Der vil desuden i mindre omfang blive anvendt maskiner til opsætning 
af kreaturhegn, som ligeledes pga græsningsarealernes størrelse er mindre opgaver.  

Maskinerne vil støje på tilsvarende vis som den landbrugsmæssige drift, der hidtil har været på arealerne. 
Anlægsarbejdet have kortvarig karakter og i vid udstrækning være begrænset til 2024, dog med kortvarig 
renholdelse af de plantede kulturer i vækstsæsonerne i 2025 og 2026. Hvis kulturrenholdelsen sker i tørre 
perioder vil det kunne støve på niveau med almindelig landbrugsmæssig bearbejdning af jorden. Projektet 
vurderes herudover ikke at generere støv- og støjgener i driftsfasen, ligesom der heller ikke vil forekomme 
lys- eller lugtpåvirkning.  

Der vil ikke forekomme vibrationer eller arbejdsbelysning i hverken anlægs- eller driftsfasen. 

På baggrund af ovenstående vurderes projektet samlet set ikke at være til væsentlig gene for befolkningen i 
området, da det ikke vil medføre væsentlige påvirkninger fra støv, støj, vibrationer eller arbejdsbelysning i 
hverken anlægs- eller driftsfasen. Sammenlignet med den påvirkning fra støj og støv og i nogle tilfælde lugt 
(hvis der tidligere har været udspredning af gylle), som der har været ved den hidtidige landbrusmæssige 
drift, vil påvirkningen blive væsentligt reduceret.  
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BILAG 3.6 FREDNINGER OG KULTURARV 
 
Areal ved Bogensevej 
Arealet er ikke omfattet af fredninger. Nærmeste fredning ligger ca. 180 meter vest for projektarealet og 
vedrøret et mindre areal (grå signatur på kort), som grænser op til kirken. Fredningen skal sikre udsigten til 
kirken (https://www2.blst.dk/nfr/02267.00.pdf, https://www2.blst.dk/nfr/02274.00.pdf). Skovrejsningen 
vurderes ikke at være i strid med fredningens formål eller i øvrigt påvirke den på grund af afstanden hertil. 
Desuden ligger der en privat, ældre skovrejsning (fredskov) mellem fredningen og det nye areal ved 
Bogensevej, så der ikke er visuel kontakt.  
 

I forbindelse med forundersøgelsen af de nyerhvervede arealer forud for planlægningen har Odense Bys 
Museer været hørt i forhold til forekomst at fredede fortidsminder og fund. Odense Bys Museer har den 
15.02.2022 svaret, at der ikke er gjort fund eller konstateret fredede, jordfaste fortidsminder på arealet. Der 
er dog gjort en række fund i Stavis Ådal uden for arealet, jf. figuren nedenfor.   

Naturstyrelsen etablerer skovrejsningen helt overvejende ved plantning. Forud for plantningen gennemføres 
en pløjning, som ikke går dybere end den nuværende landbrugspløjning efterfulgt af harvning. Museets 
vurdering er, at da der ikke bruges dybde- eller reolpløjning og der ikke foretages jordbearbejdning, der går 
under pløjelaget, så vil skovrejsningen ikke udgøre en væsentlig trussen mod eventuelle underliggende 
fortidsminder.  

Der etableres en befæstet sti gennem skoven og hen til den eksisterende markvej. Markvejen leder ned til 
åen. Syd for åen etableres en kort sti mod syd, som kobles på den eksisterende kommunale sti langs Stavis 
Å. Ved etablering af befæstet sti udgraves en vejkasse, som ikke går dybere end det nuværende/tidligere 
pløjelag. 

Hvis Naturstyrelsen under skovrejsningen eller i forbindelse med etablering af stier på området findes 
arkæologiske spor (f.eks. ildsteder, brønde, stolpespor, der ses som mørke pletter) eller genstande (f.eks. 
lerkar-/skår, bearbejdet træ, metalgenstande o.l.), vil anlægsarbejdet omgående blive indstillet i henhold til 
Museumslovens § 27 og Odense Bys Museer kontaktet. 

Langs projektets vestlige afgrænsning ind til matr. nr. 3e Næsbyhoved-Broby By, Næsbyhoved-Broby findes 
et beskyttet jorddige på dele af strækningen, jf. figuren nedenfor. På kortet er diget placeret med en afstand 
til op til 10 meter fra skel. Det er en kortfejl. Diget ligger i skel. Naturstyrelsen vil tage initiativ til at få fejlen 
rettet. I matr. nr. 3b Næsbyhoved-Broby By, Næsbyhoved-Brobys østligste skel ligger der et jorddige. Diget 
fremgår ikke af beskyttelseskortet, men i og med at Naturstyrelsen, som offentlig myndighed, erhverver 
arealet bliver diget beskyttet. Naturstyrelsen får digebeskyttelsen registreret. Lovgivningen om 
digebeskyttelsen strækker sig ikke uden for digefoden. Naturstyrelsen følger dog den generelle praksis om 
ikke at plante helt ind til beskyttede diger og holder derfor en planteafstand på 3 meter til digerne. 
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Figurtekst: I den vestligste kant af projektarealet ses det beskyttede jorddige. På kortet ser det ud som om jorddiget 
ligger inde på marken. Kortet viser desuden at der ikke er registreret fortidsminder på arealet. Data tilgået i SagsGIS 
26.02.2023. 

På baggrund af ovennævnte gennemgang vurderes, at projektet ikke vil have væsentlig indvirkning på 
fredninger og kulturarv.  

Ravnebakken 
Arealet er ikke omfattet af fredninger. Nærmeste fredning ligger ca. 200 m vest for arealet i Kirkendrup Skov. 
Fredningen omfatter en bosættelse dateret til 1.100 f.Kr. – 375 e.Kr.  
(https://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/169953/). Fredningen blev besigtiget af Museet i 
1995 og der blev foretaget prøvegravning i 1996 forud for Naturstyrelsens tilplantning af dette areal i en 
tidligere skovrejsning. 
 

I forbindelse med forundersøgelsen af de nyerhvervede arealer forud for planlægningen har Odense Bys 
Museer været hørt i forhold til forekomst at fredede fortidsminder og fund. Det fremgår af museets svar af 
15.02.2022, at der er fundet en formodet bronzevægt fra romersk jernalder (ikke fredet fortidsminde). 
Desuden er der registreret et ikke fredet kulturlag fra stenalderen, som indeholdt keramik og flintredskaber i 
forbindelse med grusgravning vest for området. Dette kulturlag formoder museet forsætter ind i 
skovrejsningsområdet på Ravnebakken. Det fremgår af Fund og Fortidsminder (Sted- og Lokalitetsnummer 
080406-34), at kulturlaget under den tilbageværende del af Ravnebakken er dækket af flyvesand.  

Der er ikke konstateret jordfaste, fredede fortidsminder på arealet.  

Naturstyrelsen etablerer skovrejsningen ved plantning. Forud for plantningen gennemføres en pløjning, som 
ikke går dybere end den nuværende pløjedybe efterfulgt af harvning. Museets vurdering er, at da der ikke 
bruges dybde- eller reolpløjning og der ikke foretages jordbearbejdning, der går under pløjelaget, så vil 
skovrejsningen ikke udgøre en væsentlig trussen mod eventuelle underliggende fortidsminder.  

Der etableres ubefæstede skovspor på arealet, der skal således ikke graves vejkasser.  

Hvis Naturstyrelsen under skovrejsningen på området findes arkæologiske spor (f.eks. ildsteder, brønde, 
stolpespor, der ses som mørke pletter) eller genstande (f.eks. lerkar-/skår, bearbejdet træ, metalgenstande 
o.l.), vil anlægsarbejdet omgående blive indstillet i henhold til Museumslovens §27 og Odense Bys Museer 
kontaktet.  
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Langs projektets vestlige afgrænsning ind til matr. nr. 1ai Kirkendrup By, Næsbyhoved-Broby, som er en del 
af den nuværende del af Kirkendrup Skov, findes et beskyttet jorddige på dele af strækningen, jf. figur 
nedenfor. Jorddiget fremstår ikke tydeligt på arealet. Projektet følger den almindelige praksis, således at 
skovbrynet plantes med en afstand af 3 meter fra jorddiget.  

 

Figurtekst: Figuren viser bl.a. placeringen af en formodet bronzevægt (blå prik) på arealet, samt jorddige i den vestlige 
kant ind mod skrænten til grusgraven  

På baggrund af ovennævnte gennemgang vurderes, at projektet ikke vil have væsentlig indvirkning på 
fredninger og kulturarv.  

BILAG 3.7 GRUNDVAND, DRIKKEVANDSINTERESSER, OVERFLADEVAND OG 
FORURENING 
 
Grundvand og drikkevandsinteresser 
Et af de primære formål med skovrejsningen er at beskytte grundvandet ved at landbrugsdriften og brug af 
gødning og pesticider ophører på arealerne. Den nuværende Kirkendrup Skov, Ravnebakken og arealet ved 
Bogensevej ligger inden for område med særlige drikkevandsinteresser (OSD). 
 

Næsby Vandværk ligger op til den eksisterende Kirkendrup Skov. Miljøstyrelsens kortlægning af 
indvindingsoplande (MST 14-04-2021 Datablad for Odense Kommune Næsby Vandværk og Søhus 
Vandværk), som er grundlag for Odense kommunes arbejde med ny Indsatsplan, viser at en stor del af 
vandværkets indvindingsopland overlapper med den nordlige del af den eksisterende Kirkendrup Skov, men 
ikke med det nye skovrejsningsareal, syd for Bogensevej. Ravnebakken ligger således umiddelbart øst for 
indvindingsboringerne til Næsby Vandværk og delvist inden for indvindingsoplandet. Søhus Vandværk ligger 
et stykke øst for Ravnebakken. Ravnebakken ligger umiddelbart vest for det område, som Miljøstyrelsen har 
kortlagt som deres indvindingsopland.  

Ravnebakken ligger delvist i Nitratfølsomt indvindingsområde (NFI) og indsatsområde (IO). Arealet ved 
Bogensevej er ikke omfattet af disse udpegninger. 

Der ligger ingen boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) inden for nogle af projektarealerne.  



40 
 

Naturstyrelsen anvender ikke sprøjtning og gødskning på skovrejsningsarealerne. Dette vil på sigt have en 
positiv påvirkning af grundvand og drikkevand.  

Overfladevand 
Stavis Å løber gennem arealet ved Bogensevej. Åen er målsat til god økologisk tilstand. Åens tilstand er i 
følge Vandområdeplan 2 ringe i forhold til makrofytter, moderat i forhold til fisk og god for smådyr. Åen indgår 
i Hovedvandopland 1.13 Odense Fjord, som er målsat til god økologisk tilstand, men som har hhv. moderat 
og ringe økologisk tilstand.  
 

Vimmelsbækken ligger tre steder i skel mellem Ravnebakken og private arealer. Åen er målsat til god 
økologisk tilstand. Åens tilstand er i følge Vandområdeplan 2 ringe i forhold til smådyr. Åen indgår i 
Hovedvandopland 1.13 Odense Fjord. 

 

Figurtekst: Kortet viser at både Vimmelsbækken mod nord og Stavis Å er målsat til god økologisk tilstand.  

Naturstyrelsen anvender ikke sprøjtning og gødskning på skovrejsningsarealerne. Dette vil på langt sigt 
kunne have en mindre positiv påvirkning af Stavis Å og Vimmelsbækken og Odense Fjord.  

Drænforhold 
I forbindelse med skovrejsning undersøger Naturstyrelsen de hydrologiske forhold. Naturstyrelsen er i 
henhold til vandløbsloven forpligtiget til fortsat at aftage vand fra lodsejere, som afleder drænvand til 
Naturstyrelsens arealer. Naturstyrelsen undersøger også om der er mulighed for at etablere en mere naturlig 
hydrologi ved at bryde markdræn på arealet, så der skabes større variation i arealets hydrologiske forhold. 
Det kan f.eks. være i form af vandhuller. Brydning af dræn medfører også at nedbøren i længere tid bliver på 
arealet, hvilket kan gavne miljøet ved at mindske/forsinke udledningen af kvælstof til vandløb.  

Begge de nye arealer består hovedsageligt af et skrånende terræn, som har naturlig afvanding ned til 
vandløb. Det har ikke været muligt at finde data om dræn i HedeDanmarks drænarkiv (nu WSP). Sælgerne 
har ikke haft kendskab til markdræn eller dræn, der leder vand væk fra naboarealer. Arealernes placering i 
forhold til naboer og de topografiske og hydrologiske forhold tilsiger generelt heller ikke at der skulle 
modtages vand fra naboer. 

Samlet set vurderes, at skovrejsningen hverken på kort eller langt sigt påvirke drænforhold.  
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Areal ved Bogensevej 
Arealerne skråner på begge sider af åen ned mod åen. I forbindelse med Naturstyrelsens gennemførelse af 
vådområdeprojektet med genslyngning af åen i 2012, for at reducere udvaskningen af kvælstof til Odense 
Fjord, blev enkelte dræn i dalbunden på nordsiden af åen brudt, med det formål at skabe mere naturlig 
hydrologi og tilbageholde vandet i længere tid på arealet, så der frigives kvælstof til luften i stedet for 
udvaskning af kvælstof til fjorden.  

På sydsiden af åen blev en drænforløb, som ligger uden for arealet omlagt.  

Arealet har således nuen naturlig afvanding. Dermed er der ikke potentiale for tiltag.  

Areal ved Ravnebakken 
Arealet afvander mod nord, øst og syd ned mod Vimmelsbækken. Mod vest grænser arealet op til den ældre 
del af Kirkendrup Skov, som blev etableret for mere end 20 år siden. Naturstyrelsen har ikke kendskab til 
dræn fra den eksisterende del af skoven, som afvander i retning mod det nye areal. Der kan have været 
dræn på arealerne, men de vil på nuværende tidspunkt efter al sandsynlighed være blevet blokeret af 
trærødder, så der er etableret naturlig hydrologi i den eksisterende del af Kirkendrup Skov.  

Arealet har således en naturlig afvanding. Dermed er der ikke potentiale for tiltag.  

Forurening 
Der er ikke registreret kortlagte V1 eller V2 jordforureninger inden for projektarealerne. Det vurderes derfor, 
at projektet ikke vil medføre mobilisering af jordforurening, der kan påvirke grundvandsforekomster negativt. 
 

BILAG 3.8 KOMMUNEPLAN OG LANDSKABSINTERSSER  
 
Kommuneplan  
De to projektarealer er beliggende i landzone og der er ikke vedtaget lokalplaner for området.  
 

Hele Ravnebakken er udpeget som skovrejsning ønsket. Ved Bogensevej er den nordligste og flade del af 
arealet i kommuneplanen udpeget som skovrejsning ønsket. Den resterende del af arealet, som rummer den 
stejle sydvendte skråning i tunneldalen, Stavis Å og de beskyttede naturarealer langs ådalen er udpeget som 
skovrejsning uønsket, jf. gældende Kommuneplan (Tilgået via Plandata.dk den 31.01.2023). 
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Figurtekst: Den nordligste del af arealet, som ligger i fladt terræn ovenfor Stavis ådal er udpeget som 
skovrejsningsområde. 

Landskabskarakterkortlægning 
Odense kommune har i 2011 (revideret 2013) fået udarbejdet en landskabskarakterkortlægning for 
kommunen (http://odense.dkplan.niras.dk/media/465926/odense-layout_revideret_ldst_2013.pdf). Odense 
Kommune er i kortlægningen inddelt i 17 karakterområder. 
 
Arealet ved Bogensevej  
Arealet hører under Karakterområde 6: Stavis Å Tunneldal. Dog er den nordligste, flade del af området, hvor 
der etableres skovrejsning ikke omfattet af karakterområdets afgrænsning. Dette areal med den gode 
morænejord har historisk været i landbrugsmæssig omdrift. Arealet minder karaktermæssigt lidt om området 
nord for Bogensevej, som det så ud før Kirkendrup Skov blev etableret på dette areal for snart 20 år siden. 
Dette areal indgår i Karakterområde 7: Viemose Tunneldal.  
 
Stavis Å Tunneldal er den midterste af tre tunneldale, som gennemskærer landskabet nordvest for Odense. 
Stavis Ådal begynder vest for projektarealet og fortsætte mod sydøst ud i Odense Kanal. Et 
vådområdeprojekt i 2012 har lagt åen tilbage i sit tidligere forløb bl.a. på strækningen gennem det 
erhvervede areal. Tunneldalen er generelt karakteriseret af bølgede dalsider, som falder jævnt ned mod en 
bred dalbund. På dalstrækningen, hvor det erhvervede arealet ligger er dalstrøget smallere og dalen har en 
meget stejl sydvendt dalside. Den nordvendte dalside flader mere ud. Langs begge sider af åen ligger 
engarealer, som enten er eller har været anvendt til høslæt, græsning eller blot ligger hen uden drift.  
 
Den vestligste af det erhvervede areal gennemskæres af to højspændingstraceer, hvilket giver den vestlige 
del af arealet et teknisk præg. Det flade areal op til Bogensevej domineres desuden af den befærdede 
hovedindfaldsvej til Odense by.   
 



43 
 

Mod vest grænser arealet op til privat fredskov (skovrejsning) og mod øst grænser arealet op til 
parcelhuskvarteret Store Klaus, som flyder ud over dalsiden. Et levende hegn på et jorddige i grænsen op til 
parcelhuskvarteret mindsker oplevelsen af bebyggelsen. På sydsiden af Stavis Å, umiddelbart syd for 
arealet, går et stisystem med befæstet sti og ridesti fra Næsbyhoved-Broby og ind til Odense Kanal, hvilket 
giver området et bynært præg.  
 
Det strategiske mål for den del af karakterområdet, som arealet ligger i, er ”Beskytte”. Det betyder, at 
ændringer i arealanvendelsen kun bør ske som led i at beskytte eller forbedre landskabets karakter, tilstand 
og særlige visuelle oplevelsesmuligheder. Det er Naturstyrelsens vurdering, at det konkrete projekt forbedrer 
landskabets karakter og tilstand ved at omlægge de nuværende dyrkningsarealer på den stejle skråning til 
lysåbne arealer, som forvaltes i sammenhæng med overdrevet på den stejle dalside og engarealerne i 
dalbunden og ved at skovrejsningen skærmer ådalslandskabet for en del af de tekniske ledninger og 
Bogensevej. 
 
Det fremgår af Landskabskarakterkortlægningen, at der inden for det samlede karakterområde er to 
udsigtspunkter som giver særlige visuelle oplevelsesmuligheder. Det vestligste af disse udsigtspunkter ligger 
øverst på den stejle, nordlige dalside. Herfra er der udsigt over dalen med den brede dalbund og jævnt 
skrånende dalsider med bevoksede diger, der strækker sig ned over dalsiden. Det strategiske mål for 
karakterområdet er ”Beskyt”, hvilket betyder at der bør lægges særlig vægt på at ændringer i 
arealanvendelsen ikke forringer de særlige udsigtsmuligheder. Projektet favner dette udsigtspotentiale ved at 
omlægge landbrugsjorderne i omdrift til lysåbne arealer, som nævnt ovenfor. Desuden skabes adgang til 
udsigten, som hidtil har været forbeholdt lodsejer, ved at etablere en offentlig, rekreativ sti fra Bogensevej og 
hen til udsigtspunktet på den stejle dalside, hvor det etableres et lille rekreativt opholdsareal, hvor der er den 
allerbedste udsigt over dalen.  
 

 
Figurtekst: Kortet viser de to markante udsigtspunkter inden for karakterområdet. Det vestligste udsigtspunkt ligger på 
arealet ved Bogensevej. Landskabskarakterområdet er vist med rød afgrænsning. (Kilde Landskabskortlægning - 
analyse og vurdering, Odense Kommune s. 69.) 

 
Skovrejsningen sker umiddelbart uden for landskabskarakterområdets afgrænsning og oven for dalen. 
Skovrejsningen vil forstærke oplevelsen af den stejle, sydvendte dalside. Samtidig vil skovrejsningen 
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skærme i forhold Middelfartvej og højspændingsledningen, så de tekniske anlægs påvirkning af landskabet 
reduceres.  
 
Samlet vurderer Naturstyrelsen, at det nye projektareal med skoven på den flade morænejord uden for 
landskabskarakterområdet, som forstærker oplevelsen af den stejle dalside mod nord, og de lysåbne arealer 
på dalsiden og dalbunden i form af nye lysåbne arealer, overdrev og engarealer på begge sider af Stavis Å, 
understøtter, forbedrer og beskytter det bevaringsværdige landskab. Nye stisystemer vil desuden forbedre 
tilgængeligheden til landskabet og give helt nye turmuligheder ved at stisystemet i Kirkendrup Skov og stien 
langs Stavis Å forbindes og ved at gøre en unik udsigt over ådalen tilgængelig. Naturstyrelsen vurderer 
derfor, at projektet har en positiv påvirkning på landskabet.  
 
Ravnebakken  
Ravnebakken hører under Karakterområde 7: Viemose Tunneldal. Viemose Tunneldal er den nordligste af 
de 3 tunneldale, som gennemskærer landskabet vest for Odense. Karakterområdet rummer foruden selve 
Viemose Tunneldal også en mindre, nordlig arm omkring Vimmelsbækken, som strækker sig fra Løkke-
gravene vest for projektarealet til bygrænsen ved Næsby. Karakterområdet som helhed er karakteriseret af 
svagt markeret og udflydende dalstrøg, som afgrænser et komplekst landskab bestående af en mosaik af 
dyrkede marker, ny skov, moseområder med askeellesump eller groet til i krat og frugtplantager. Den megen 
bevoksning opdeler landskabet i middelskala landskabsrum.  
 
 

 
Figurtekst: Kortet viser Landskabskarakterområdet Viemose Tunneldal, som også omfatter en nordlig arm omkring 
Vimmelsbækken. Projektarealet ligger i den østligste del af området omkring Vimmelsbækken. 
Landskabskarakterområdet er vist med rød afgrænsning. (Kilde Landskabskortlægning - analyse og vurdering, Odense 
Kommune s. 74.) 

Projektarealet grænser mod vest op til skovrejsningen Kirkendrup Skov. Mod nord og øst grænser 
projektarealet delvist op til Vimmelsbækken, som primært opleves i form af tilgroningen med krat på begge 
sider af bækken. Projektarealet skråner fra vest mod øst ned mod Vimmelsbækken. I den del af Kirkendrup 
Skov, som grænser op til projektarealet er en stor del af bakken fjernet i forbindelse med grusgravning, så 
der nu i stedet er en sø i skoven. Mod syd skråner projektarealet svagt ind til naboarealerne, som består af 
overdrev og engarealer.  
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Den del af landskabskarakterområdet, som projektarealet ligger i vurderes i Landskabskarakter-
kortlægningen at være robust i forhold til nye tiltag med den begrundelse, at områdets komplekse og diffuse 
karakter giver god muligheder for at styrke områdets landskabelige oplevelsesmuligheder, f.eks. ved fortsat 
fokus på skovrejsning.  

Det strategiske mål, for den del af karakterområdet, som projektarealet ligger i er ”Vedligehold/forbedre”, 
fordi tilstanden generel er vurderet til at være dårlig og landskabskarakteren delvist er sløret af ny privat og 
offentlig skov/plantage, væksthuse og nyere bebyggelse. Det anbefales af skovrejsning primært sker i den 
østlige del af karakterområdet, så den vestlige del med det markante dalstrøg friholdes. Det anbefales at 
skovrejsningen etableres, så der bevares en mosaikstruktur med lysåben natur og skov. Projektarealets 
skovrejsning på 6 ha, skal landskabeligt ses i sammenhæng med den eksisterende Kirkendrup Skov på 140 
ha inklusiv de nye arealer. Den eksisterende skov, som for en stor dels vedkommende ligger i 
landskabskarakterområdet, består af en mosaikstruktur af lysåbne arealer, som primært forvaltes med 
græsning og i mindre omfang med slæt. Projektarealet grænser mod vest op til et lysåbent overdrevsareal 
og sø. Projektarealet gennemskæres af en meget markant og lavthængende højspændingsledning, som 
medfører et lysåbent areal på tværs af bakken. Den visuelle oplevelse og dominans af højspændings-
ledningen ønskes begrænset, derfor er den resterende del af området primært planlagt som skov.  

Fra projektarealet er der udsigt mod sydøst mod Odense havn, hvor man kan se det øverste af tårnene på 
FAF og DLG bygningerne. Denne udsigt bevares via en udsigtskile. Der etableres trampestier i 
projektarealet, som kobles sammen med det eksisterende stisystem i Kirkendrup Skov (bl.a. Gul rute).  

Det anbefales generelt i Landskabskarakterkortlægningen, at der udvikles lysåbne lavbunds- og vådområder 
i dalbunden. Naturstyrelsen har undersøgt muligheden for dette på det konkrete areal nærmere. Arealet 
består af den ”ene side” af en bakketop, som skråner ned til Vimmelsbækken. Bakketoppen ligger op til 19 m 
højere end vandspejlet på naboarealer (fx i vandløbet Vimmelsbækken) og der er begrænset areal som er 
lavtliggende i dalbunden. Der er ikke kendskab til at bakketoppen eller bagvedliggende arealer afvander i 
retning af Vimmelsbækken. Området vurderes derfor ikke at kunne vådgøres i regi af et kvælstofvådområde- 
eller klima-lavbundsprojekt på en meningsfuld eller omkostningseffektiv måde, og uden at oversvømme 
naboarealer, herunder veje, beboelses- og erhvervsejendomme, i mange kilometers omkreds. Derfor giver 
det ikke mening at følge Landskabskarakterkortlægningens generelle anbefaling på det pågældende sted.  

Skovrejsningen udvider omfanget af skov i karakterområdet og vil derved, som det foreslås i 
Landskabskarakterkortlægningen, bidrage til at styrke områdets landskabelige oplevelsesmuligheder. Den 
foreslåede skovrejsning med løvskov, der grænser op til et lysåbent areal i skoven, vil bygge videre på 
områdets mosaikstruktur. Fra toppen af Ravnebakken skabes et udsigtspunkt med udsigt til DLG og FAF 
bygningerne. På den baggrund er det samlet set Naturstyrelens vurdering, at den nye skovrejsning vil have 
en positiv landskabelige påvirkningen på området.  


