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Vil du være med i Elmlund Skov Brugerråd? 
 
 
Nu nedsættes Elmelund Skovbrugerråd – vil du være med? 
Ét af de ønsker som kom frem i forbindelse med vinterens borgerinddragelse om planen for den nye 
skov, var ønsket om et Skovbrugerråd, hvor borgere og interesseorganisationer kunne mødes med 
Odense kommune og Naturstyrelsen og drøfte udviklingen af Elmelund Skov og i fællesskab 
udvikle nye initiativer, som kan sætte Elmelund Skov på landkortet.  
 
Odense kommune og Naturstyrelsen har besluttet at skoven skal have et Skovbrugerråd og har  
udarbejdet et kommissorium for Skovbrugerrådet. Har du lyst til at bidrage aktivt til udviklingen af 
Elmelund Skov, kan du nu melde dig til Skovbrugerrådet. Du kan læse mere om formålet med 
Skovbrugerrådet og hvordan du kan tilkendegive din interesse i at deltage i Skovbrugerrådet i det 
vedhæftede kommissorium.  
 
Hvis du/din organisation gerne vil være repræsenteret i Skovbrugerrådet, skal vi senest den 1. 
oktober have en tilkendegivelse fra dig/jer om, hvorfor du gerne vil deltage og hvad du vil bidrage 
med i Skovbrugerrådet. Senest den 1. november giver vi en tilbagemelding om, hvem der er 
udpeget til at deltage i Skovbrugerrådet.   
 
Nu drikker du vandet fra de 3 nye boringer i Elmelund Skov 
Den 14. august indviede miljøminister Ida Auken VandCenter Syds 3 nye indvindingsboringer i 
Elmelund Skov. Ved indvielsen blev pumperne startet af ministeren med et tryk på en knap. Vandet 
fra boringerne ledes i en vandledning, der følger Vandvejen ind til VandCenter Syds vandværk nær 
centrum af Odense, hvor vandet iltes og filtreres inden det sendes ud til kunderne. Så når du åbner 
for vandhanen, kan det meget vel være drikkevand fra de nye boringer i Elmelund Skov, som du 
læsker ganen med.  
 



Formålet med etableringen af de 3 nye indvindingsboringer i Elmelund Skov er på længere sigt at 
øge indvindingen af grundvand fra området. I fremtiden vil op mod en tredjedel af drikkevandet i 
Odense komme fra Elmelund Skov. 
 

 
 
Efter instruktion af VandCenter Syds direktør Anders Bækgaard, trykker miljøminister Ida Auken på knappen, som 
sætter pumperne til vandindvindingen i gang.  
 
 
Hård start for poplerne 
Den tørre juli måned var hård ved de små poppelstiklingers vækst på Odense kommunes areal, men 
resultatet i dag er ikke bekymrende. Mange er i god vækst (pt. ca. 50 cm.), mens andre er visnet og i 
enkelte delområder mangler der en del. Der vil sandsynligvis til foråret blive genplantet nogen 
steder, men det gør ikke noget at der opstår huller, hvor naturlig vegetation kan indvandre - det er 
den variation der både vil gavne oplevelses- og naturværdierne i fremtiden. 
 
Nye søer på Odense Kommunes areal 
I august startede gravningen af 15 nye søer på Odense Kommunes areal. Der oprenses desuden 3 
eksisterende tilgroede søer. Dette arbejde er medfinansieret af Region SydDanmark og følger den 
overordnede plan for skovrejsningen.  



 
 
Stor Vandsalamander. Foto Leif Bisschop-Larsen. 
 
Søerne etableres for at give bedre levemuligheder og spredningskorridorer for padder, især er der 
fokus på bilag IV arten, stor vandsalamander, der lever i stort tal på den nærliggende Højstrup 
Øvelsesplads. De fleste søer etableres ved at skrabe den øverste meter næringsrige muldjord af, men 
enkelte søer bliver også gravet dybere så de på længere sigt kan indeholde et mere varieret dyre- og 
planteliv. 
 
Nye aktører i Elmelund skovrejsning 
Odense Kommune har indledt et samarbejde med Elsesminde Produktionshøjskole, som betyder at 
et mindre område med træer og græs anlægges af elever og lærere til oktober. Dette pilotprojekt kan 
forhåbentligt bane vejen for mere samarbejde om skovrejsningen med Elsesminde og måske på sigt 
oprettelsen af en fast hold med jævnlige aktiviteter i skoven. Muligheder for praktisk samarbejde 
med Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningens udførende enheder afprøves sideløbende hermed 
 
VVM-screening af Elmelund Skov – Overordnet plan er afsluttet 
Skovrejsningsprojektet er nu blevet screenet og der er truffet afgørelse om, at skovrejsningen ved 
Elmelund ikke er VVM-pligtig. 
 
Spred nyheden om Nyhedsbrevet 
Nyhedsbrevet er udsendt til alle som har deltaget i borgerinddragelsen om planen for Elmelund 
Skov eller på anden måde har tilkendegivet interesse for at høre nyt om skoven. Nyhedsbrevet 
ligger desuden på Odense kommunes og Naturstyrelsens hjemmesider. Måske kender du én, som 
kunne have interesse i at få tilsendt nyhedsbrevet? Send en mail til abo@nst.dk med navn og 
mailadresse på vedkommende, så får de fremover mailet nyhedsbrevet. 
 
 
 
 
 
 
 
 

                            


