I Kirkendrup Skov findes der legeplads, hundeskove, bålhytter, primitiv
overnatningsplads og afmærkede ruter, så der er rig mulighed for en
sjov tur i Kirkendrup Skov. Skoven blev anlagt for at skabe et naturområde med gode muligheder for friluftsliv tæt på Odense, og for at sikre
grundvandet i området. De første træer i skoven blev plantet i 1994.
I 2008 har Skov- og Naturstyrelsen erhvervet i alt 146 ha i området.
Der er anlagt stier mellem de enkelte områder, der tilsammen danner
Kirkendrup Skov. Pas godt på naturen, og husk dit affald, til glæde for
os alle sammen. God fornøjelse!

Vandreture

Køer og heste græsser i skoven

Flere steder i Kirkendrup Skov findes åbne arealer, hvor køer eller
heste græsser. De åbne arealer er vigtige levesteder for mange planter
og dyr, der er afhængige af, at græs og urter holdes afgræsset. Med
tiden vil der udvikles artsrige overdrev på de åbne arealer. Mange
steder i skoven er der adgang gennem hegningerne. Hold altid god
afstand til dyrene – gerne mindst 25 m. Gå aldrig mellem ko og kalv.
Nogle steder i skoven er der lavet stier, som går gennem meget
fugtige moseområder. Moserne er vokset til med bl.a. elletræer og
pil. Når træerne vælter får de lov til at blive liggende. Mange fugle,
insekter, svampe og planter holder til i moseområderne. Prøv selv at
mærk luftfugtigheden, det specielle lys og stilheden i mosen, når du
går på opdagelse.

Skoven sikrer rent drikkevand

Et af formålene med at plante Kirkendrup Skov er at sikre rent drikkevand til borgerne i Odense. I skoven bruges der ikke sprøjtemidler,
som kan sive ned i grundvandet. Næsby
Vandværk har drikkevandsboringer i
området og har derfor
også været med til at
betale for skoven.

Der er 3 vandre-/motionsruter i Kirkendrup Skov.
Lundsgårdruten (gul rute) er 3 km lang og går gennem den yngste
del af skoven (plantet i 2006 og 2007), forbi åbne græsarealer
med græssende køer, forbi legepladsen og gennem et spændende
moseområde. Strækningen mellem Lundsgård og P-pladsen ved
krydset Bogensevej/Kirkendrupvej er velegnet for folk i kørestol og
gangbesværede.
Turen i skoven nord for Søhusvej er 3,5 km lang og fører gennem den ældste del af skoven (plantet i 1995 og 1996), forbi åbne
græsarealer og gennem den gamle grusgrav ved Ravnebakken.
Den blå motionsrute på 7 km forbinder arealerne ved Næsbyhoved Broby med arealerne nordøst for Kirkendrup.

Praktiske oplysninger

Offentlig transport: Odense Bytrafik bybus 91 Allesø kører til
Kirkendrup Skov. Se bustider på www.odense.dk/bybus.
Se P-pladser på kortet inde i folderen.
Det er tilladt at ride i hele Kirkendrup Skov. Der er nogle
steder anlagt særlige ridestier.
Hunde skal føres i snor af hensyn til fugle, dyr og det øvrige
publikum. I hundeskovene må hunden løbe løs, men den skal være
under kontrol.
Yderligere oplysninger: Kirkendrup Skov administreres af
Skov- og Naturstyrelsen, Fyn, som kan kontaktes på tlf. 62 65 17 77,
mail: fyn@sns.dk. Find flere oplysninger på www.skovognatur.dk/fyn
Kirkendrup Skov

Serien »Vandreture« er foldere over udvalgte naturområder. De kan fås på biblioteker og turistbureauer,
samt ved indgangene til mange af områderne.
Se også www.skovognatur.dk
Miljøministeriet

Skov- og Naturstyrelsen
– forvalter statsejede skove og andre naturområder i hele landet
– tager ved driften hensyn til befolkningens friluftsliv, produktion af
træ og beskyttelse af natur- og kulturværdier.
Gennem nedsatte brugerråd kan du som borger få
indflydelse på driften af de enkelte statsskove
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I skoven er der mange dyr. I skumringen om aftenen eller tidligt om
morgenen er der mulighed for at se rådyr, der holder til i skoven. Om
dagen holder de til i fjerne mørke hjørner af skoven, men om aftenen
kommer de ud på de åbne arealer for at græsse. Musene i skoven
elsker den sprøde bark på de unge træer. På højspændingsmasterne
er der sat tårnfalkekasser op. Tårnfalkene jagter de mange mus, så
træerne kan få lov til at være i fred og vokse sig store og flotte. Tårnfalken ses tit stå stille i luften, når den ”muser” - holder øje med mus.

Gå gennem mosen
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Sjov i skov

Hundeskov

Der er gode muligheder for naturoplevelser i Kirkendrup Skov. Cykel,
rid, løb eller gå en tur, luft hunden, betragt udsigten over skoven fra
Ravnebakken, tag en tur på legepladsen, gå på opdagelse i de fugtige
moseområder, lav bål i en af bålhytterne, eller bare nyd naturen, den
friske luft, dyrene, stilheden og freden.
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I Kirkendrup Skov findes to hundeskove: Kirkendrupvej og Kattebjerggård. Hundeskovene er indhegnede og her må din hund gå uden snor,
men du skal have den under kontrol. Hundeskovene skal være til glæde
for alle – også for dem uden hund. Tag derfor hensyn til andre dyr og
mennesker, der bruger skoven. Udenfor hundeskovene skal din hund
altid være i snor.
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Tag selv brænde med.
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Indtil 2004 lå her en landbrugsejendom. På markerne, hvor der
i dag er plantet skov, har der været dyrket korn og roer.
I dag er der kun fundamentet fra gården og en maskinhal tilbage.
I området mellem maskinhallen og bålhuset ligger den gamle have
der hørte til gården. Her findes træer, buske og urter man ikke
normalt finder i skoven. I efteråret kan du samle kastanjer under
de mange hestekastanjer, som står her.
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- den gamle heks, de små mus eller frøen der sidder i
mosen. På legepladsen i Kirkendrup Skov kan du gå
på opdagelse i skoven og finde alle de sjove figurer.
Du kan også holde gilde og tænde bål i bålhytten,
klatre og lege på legepladsen lige så længe du har lyst,
eller synge en sang i skoven. Legepladsen er tilgængelig
med barnevogn og kørestol fra P-pladsen ved hundeskoven.

Fra Ravnebakken
er der udsigt over
store dele af Kirkendrup Skov og Odense.
Området ved Ravnebakken er en gammel grusgrav, hvor der er blevet gravet
grus helt frem til skoven blev plantet i 1995.
Det forklarer de stejle skrænter og lavningen, hvor der
er opstået en sø. I søen er det tilladt at fiske.

Odenses største motionscenter

Motion og frisk luft er godt for dit helbred. Brug derfor naturen
som motionscenter og få din daglige motion. Tag på tur i skoven
alene, sammen med børnene, hunden, hesten eller din cykel.
Følg eventuelt de afmærkede vandre/motionsruter.

