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Nu kan du bidrage til aktiviteter på Elmelundsdagen
Elmelund Skovs åbningsdag
Søndag den 25. maj laver vi en officiel åbning af Elmelund Skov, for at fejre at hovedstisystemet er
færdigt og skoven nu rigtigt ”åbnes” og kan tages i brug til friluftsliv. Vi håber Elmelund Skov den
dag vil summe af liv. For at dette skal lykkes er der brug for at rigtig mange organisationer,
foreninger, firmaer og private m.v. vil bidrage med tilbud om aktiviteter for børn, unge, voksne og
ældre på dagen. Elmelund Skovbrugerråd er kommet med masser af gode ideer til aktiviteter. Der
er plads til flere, så hvis du har en idé og nogle folk omkring dig, der gerne vil arrangere en gåtur,
bålmad, lege i skoven eller andre friluftsaktiviteter, hvor mennesker kommer ud i det fri og nyder
den nye skov, så udfyld vedlagte aktivitetsskema og send det til Odense Kommune.
Kontakt: Birgit Bjerre Laursen, Odense Kommune, tlf. 21709611, mail bbl@odense.dk eller Sussi
Jensen, tlf 51482313, ksj@odense.dk
Der må ikke rides på de nye veje og stier
De nye veje og stier er endnu ikke færdige og kan ikke holde til ridning. Det fugtige vintervejr
betyder, at de nye veje og stier er meget våde og bliver ødelagte af ridning. Det afsluttende/øverste
slidlag udlægges på mange af vejene og stierne først i løbet af foråret. Vores mål er få lavet et godt
hovedstisystem. Vi kan se, at den ridning der sker nu på de ufærdige veje og stier er ødelæggende.

Derfor opsætter vi nu skilte ved alle indgange
på Naturstyrelsens og Odense kommunes
arealer, for at informere om at ridning på
vejene og stierne ikke er tilladt, men at man
gerne må ride langes vejene.
I løbet af foråret, håber vi at kunne begynde
på et samarbejde med rytterne om et
partnerskabs-projekt om riderstier i Elmelund.
Kontakt: Anders Hersø Pedersen,
Naturstyrelsen, tlf. 21490021, mail
ahp@nst.dk eller Rasmus Dalhoff skaar,
Odense Kommune, tlf. 65512533, mail
rdan@odense.dk

Kørsel på stierne
Der er også observeret bilkørsel på de næsten færdige veje og stier i området. Motoriseret kørsel er
ikke tilladt i skoven, med mindre det drejer sig om arbejdskørsel i forbindelse med anlæg af skovog naturarealer, samt når Naturstyrelsen og Odense Kommune laver tilsyn i området. Der vil blive
opsat spærringer (f.eks. kædespærring), når veje og stier er helt færdige. Indtil da, vil vi indtrængende opfordre til, at motoriseret kørsel undlades, da veje og stier kan tage varig skade af det, inden
de er færdigbehandlede!
Kontakt: Anders Hersø Pedersen, Naturstyrelsen, tlf. 21490021, mail ahp@nst.dk eller Rasmus
Dalhoff Skaar, Odense Kommune, tlf. 65512533, mail rdan@odense.dk.
Elmelund Skovs Brugerråd har haft sit første møde
Den 29. januar mødtes de nye Skovbrugerråd for første gang. Skovbrugerrådets første opgave var,
at komme med gode ideer til aktiviteter til Elmelundsdagen. Skovbrugerrådet kom også med de
første ideer til, hvad Skovbrugerrådet selv vil arbejde med. På næste møde skal Skovbrugerrådet
beslutte, hvordan de vil gå videre. Odense Kommune og Naturstyrelsen har afsat 100.000 kr. til
Skovbrugerrådet, som kan understøtte Skovbrugerrådets aktiviteter.
Kontakt: Anni Borup, Naturstyrelsen, tlf. 21490024 / 72543543, abo@nst.dk.

