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Foto: Plantemaskine i gang med at plante Elmelund Skov  

 

 

Historisk skovplantning af 600.000 træer er i gang  
 

Plantning af Naturstyrelsens del af Elmelund Skov begyndte i dag. Ikke siden plantagerne blev rejst 

på heden og i klitten har den danske stat rejst så stort et skovområde på én gang, som det nu sker i 

Elmelund Skov. I løbet af bare 79 dage vil Naturstyrelsen plante ikke mindre end 600.000 træer og 

buske, der med et snuptag ændrer de store landbrugsarealer til en af Danmarks største, bynære 

skove. 

 

De allerførste birketræer blev plantet af politikere og interessenter i august 2013 for at markere, at 

skoven var på vej. Men i dag går den helt store plantning i gang med tilplantning af 120 ha. De 

sidste 18 ha plantes i foråret 2015.  

 

Der plantes løvskov, som giver den bedste beskyttelse af grundvandet, der plantes varierede 

bevoksninger og 17 km skovbryn. Der plantes mere end 30 forskellige træ- og buskarter. Opgaven 

med at plante 600.000 træer på 79 dage kræver, at der er to til fire plantemaskiner i gang hver dag. 

De planter hver næsten 10.000 træer om dagen og Naturstyrelsens folk skal sørge for, at maskinerne 

ikke løber tør. Det kræver 10-12 paller små planter om dagen. 

 

TV2 Fyn bringer fredag aften kl. 19.30 et indslag fra plantingen.  



 
 

 

Reminder – bidrag med en aktivitet til Elmelund Skovs åbningsdag 

Blot en reminder til dem der gerne vil bidrage med en aktivitet på Elmelunddagen den 25. maj. Vi 

vil gerne have vedlagte skema udfyldt og sendt senest på mandag. Hvis der er nogle uafklarede ting 

kan det nås senere, men vi vil gerne have indsamlet alle bidrag, således at vi kan disponere pladsen 

og sætte et program op. Vi skal i gang med at annoncere dagen. 

Udfyld venligst 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 

 

Sti fra Holmstrup til Elmelund Skov er nu på plads 

På opfordring fra Beboerforeningen i Holmstrup har Odense Kommune indgået aftale om at leje 

jord til en sti fra Sanderumvej til tunnelen under jernbanen. Herfra vil Naturstyrelsen anlægge en sti 

på deres arealer således, at der bliver forbindelse igennem skoven til Baunedamsvej – se vedlagte 

kort.  

 
Rød stipling viser den nye adgang 

 

Det er rigtig dejligt at ejeren har indgået aftalen, da det bliver en stor gevinst for beboerne i 

Holmstrup dels at få let adgang til skoven dels at kunne komme via grønne stier ind til Odense. 

Vi håber, at stien er anlagt til den 25. maj. 

Kontakt: Birgit Bjerre Laursen, Odense Kommune, tlf 65512725, bbl@odense.dk.  

 

 

Tilplantningen gennemføres af Skoventreprenør Holger Strøger Hansen i 

samarbejde med entreprenørfirmaet Svanninge Skovservice. Kontaktperson 

på hverdag kl. 8.00-16.00 er entreprenør Holger Strøger Hansen tlf. 

40153580. 

 

Kontakt: Anders Hersø Pedersen, Naturstyrelsen, tlf. 21490021, mail 

ahp@nst.dk 
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Elmelund Naturskole 

Elmelunds kommende naturskole har nu haft afholdt sit første møde med repræsentanter fra en 

række organisationer og offentlige instanser.  

Det er tanken, at styregruppen det næste år vil afsøge alle muligheder for oprettelsen af naturskolen. 

Desuden vil styregruppen kontakte en lang række interessenter som skoler etc. for at få klarlagt 

behovet for skolen.  

Undervejs i denne oprettelsesfase, vil vi afprøve en række aktiviteter i området, hvor de enkelte 

organisationer eller lign. kan afprøve forskellige naturformidleraktiviteter i området. Vi ser derfor 

meget gerne, at så mange organisationer eller lignende byder ind med diverse arrangementer i hele 

sommerhalvåret. Eksempelvis kunne man som organisation tilbyde aktiviteter på fastlagte dage, 

herefter skoler eller børnehaver m.m. kan byde ind på den konkrete aktivitet. Vi får på den måde 

allerede under opbygningsfasen af en egentlig naturskole skabt et behov for naturskolen i området.  

Da alle elementer på det organisatoriske plan pt. ikke er fastlagt, er det vores mål, at hver organi-

sation kan tilbyde 1-3 arrangementer henover sommerhalvåret.  

 

Vi planlægger desuden, at alle organisationer deltager med fælles PR for naturskolen på 

Elmelundsdagen d. 25. maj.  

 

Hvis du har ideer eller som organisation kan tilbyde aktiviteter i det kommende sommerhalvår, 

hører styregruppen meget gerne fra dig.  

Kontakt: Kristian Spodsberg, Danmarks Jægerforbud, mail webmaster@jagtkreds5.dk 
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