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Fyn 
Ref. ABO 
Den 8. marts 2023 

 

Til 
Naboer til Kirkendrup Skov 
Odense Kommunes Grønne Råd 
Naturstyrelsens Fyns Brugerråd   
Deltagere i markvandringen om skitseplanen 
   
  
 

Høring af forslag til plan for udvidelse af Kirkendrup Skov 
 
Kirkendrup Skov vokser. I 2021-2022 har Naturstyrelsen erhvervet jord fra 3 
lodsejere, så skoven igen kan vokse. Mod nordøst er der erhvervet to arealer på 
tilsammen 7,43 ha, som udgør en del af Ravnebakken. 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. Odense Kommune har medfinansieret erhvervelses-
omkostningerne ved køb af jorderne.  
 

 
 
Formålet med skovrejsningen er at beskytte grundvandet under skoven og at 
etablere en bynær, rekreativ skov. 
 
Efter at have gennemført en forundersøgelse af arealerne, blev der sidste år 
udarbejdet en skitseplan for de to nye skov- og naturområder. I september blev der 
holdt et borgermøde i form af en markvandring på arealerne, hvor borgerne blev 
præsenteret for skitsen og havde mulighed for at komme med forslag til planen.  
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Nu er der udarbejdet et endeligt forslag til plan, som offentliggøres og sendes i 
offentlig høring den 20. marts.  
 
Det endelige forslag til plan præsenteres på et offentlig møde den 20. marts kl. 
19.00 – 21.00. Mødet finder sted på Næsby Sognegård, Bogensevej 92, 5270 
Odense N.   
 
Program: 
 Velkomst 
 Præsentation til endelig forslag til plan og høringsproces 
 Jernalderlandsbyen præsenterer projekt Formidlingscenter Odins Odense 
 Afrunding 
 
Alle velkomne til mødet.  
 
Forslaget til planen sendes i offentlig høring fra den 20. marts til 15. maj. Hvis du 
har bemærkninger til forslaget til plan, kan du sende et høringssvar til 
Naturstyrelsen Fyn på mail til Fyn@nst.dk.  
 
Høringssvarene vil blive offentliggjort sammen med Naturstyrelsens bemærk-
ninger til høringssvarene på projektets hjemmeside. Hvis du sender et høringssvar 
og ikke ønsker det offentliggjort, skal du gøre opmærksom på dette i dit 
høringssvar.   
 
Du kan læse mere om Kirkendrup Skov og se forslaget til plan på projektets 
hjemmeside fra den 20. marts. Der er endnu ikke link til siden, med siden skulle 
kunne googles ved at bruge søgeordene Naturstyrelsen og Kirkendrup Skov.   
 
 
 
Med venlig hilsen 

 
Anni Borup 
+45 21 49 00 24 
ABO@nst.dk 
 
 
 
 


