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Anlæg af veje, stier og parkering skrider planmæssigt fremad. I øjeblikket sker anlægsarbejdet primært omkring den 

nye P-plads vest for Elmelund.  

 

 

 

Se programmet for Elmelundsdagen  
 

Elmelundsdagen søndag den 25. maj kl. 10.00-16.00 

Programmet for Elmelunddagen er nu færdigt og er vedlagt nyhedsbrevet. Vi håber, at rigtig mange 

vil bruge søndagen til at komme ud og gå en tur langs Vandvejen, se den nye skov, deltage i 

aktiviteterne og bidrage til en festlig og folkelig indvielse af Odense største skov.  

 

Send gerne programmet videre til andre, som kunne have interesse i at deltage i åbningen af 

Elmelund Skov. Programmet kan desuden ses på: http://www.odense.dk/elmelundskov 

 

Elmelundsdagen begynder kl. 10.00 med et 5 km motionsløb – se tilmelding i programmet.  

 

Kl. 11.00 er der officiel indvielse af skoven ved Rådmand Jane Jegind, VandCenter Syds direktør 

Anders Bækgaard og skovrider Søren K. Strandgaard, Naturstyrelsen. I forlængelse af indvielsen er 

der en guidet gåtur ud til Naturstyrelsens skovstand, hvor Nordisk Mester i skovhugning Brian 

Palsgaard giver opvisning på sine evner med økse.  

http://www.odense.dk/elmelundskov


 

 

Hele dagen fra 10.00-16.00 er der aktiviteter langs Vandvejen: Prøv, hvordan det er at være fugl, 

gevirværksted for børn, ”Vandløb” for børn og barnlige sjæle (orienteringsløb), hjælp med at plante 

træer og buske i skoven og se hvordan den professionelle plantemaskine planter, hør om 

flisproduktion fra poppelskoven og hvordan fremtidens skov kommer til at se ud eller få et kik ind i 

VandCentrets boringsstation. Se mange flere aktiviteter i programmet.   

Kontakt: Birgit Bjerre Laursen, Odense Kommune, tlf. 21709611, mail bbl@odense.dk  

 

 

Invitation til partnerskaber med ryttere og mountainbikere 

I forbindelse med borgerinddragelsen, var der stor interesse fra ryttere og mountainbikere for at 

indgå partnerskaber om udvikling af særlige publikumsfaciliteter for dem, som f.eks. særlige 

stisystemer, spring, muligheder for jagtriding m.v. Naturstyrelsen og Odense Kommune vil nu 

gerne begynde på de konkrete samarbejder om særlige faciliteter. I første omgang vil vi gerne have 

tilbagemeldinger fra rytter og mountainbikere, som vil deltager i arbejdsgrupper, som skal udvikle 

partnerskaberne. Dernæst indkalder vi til et opstartsmøde med hver af grupperne i juni.  

Hvis du vil være med, skal du sende en mail til undertegnede med navn, mailadresse og om du 

deltager som rytter eller MTBér. Du må også meget gerne videresende invitationen til andre ryttere 

eller mountainbikere, som kunne have lyst til at deltage.  

Kontakt: Anni Borup, Naturstyrelsen, tlf. 72543543, mail abo@nst.dk.  

 

 

Status for Naturstyrelsens plantning 

Naturstyrelsen er nu næsten færdig med plantningen for i år. Plantningen har været begunstiget af et 

ualmindeligt godt forår, som har gjort, at plantemaskinerne har kunnet køre uden pauser, da der 

stort set ikke har været regnperioder, som kunne have gjort jorden for våd til plantning. Til næste 

forår plantes de sidste ca. 15 ha fortrinsvist med egetræer. De nyplantede træer og buske er begyndt 

at springe ud.  

Kontakt: Anders Hersø Pedersen, Naturstyrelsen, tlf. 21490021, mail ahp@nst.dk. 

 

 

- Odense Kommune planter også 

Ligesom på Naturstyrelsens arealer skrider plantningen af skovbryn rundt om for-kulturerne af 

poppel fint frem. De ret unikke og meget varierede plantninger udføres i tæt samarbejde med en 

landskabsarkitektstuderende, som en del af hendes uddannelse. Det er en god, praktisk ”ud-af-

boksen-øvelse”. I år er der er, udover skovbryn, planlagt at plante særlige ”fokusområder” og 

mindre grupper af mere ualmindelige skovtræer og buske såsom spidsløn, avnbøg, birk, ædelgran, 

kristtorn, kræge, tarmvridrøn, vild pære mv. 

 

Arealerne syd og øst for Elmelundsvej tættest på byen er reserveret til ”www.Folkeskoven.dk”. Der 

er stadig mulighed for private bidrag og på denne måde at deltage aktivt i tilplantningen. Arealerne 

vil ligge brak, indtil der er samlet penge nok ind til plantning. 

Kontaktperson: Rasmus Dalhoff Skaar, Odense Kommune, mob. 29280820, mail: rdan@odense.dk 
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Opstart af Elmelund Skole-værksted 

Elsesminde Produktionsskole startede formelt sit nye skole-værksted i uge 19 med modtagelsen af 

ca. 5000 plantningsklare planter. Sammen med hegnssætning og bevoksningspleje, vil det give 

masser af arbejde til de ca. 11 elever, der får deres daglige gang i skoven indtil sommerferien. Der 

arbejdes videre med andre lærerige opgaver i samarbejde med Odense Kommune, som kan give 

merværdi for skovens gæster, biodiversiteten og ikke mindst produktionshøjskolens elever. Se evt. 

mere på: http://www.elsesminde.dk/vaerksteder/servicegarden/elmelund-skov-vaerksted/ 

Kontaktperson: Rasmus Dalhoff Skaar, Odense Kommune, mob. 2928 0820, mail: rdan@odense.dk 

og Kent Kruse, Elsesminde, Elsesminde, mob 2496 1095, mail kk@elsesminde.dk 

 

 

 

 

 

 

 

                            

mailto:rdan@odense.dk
mailto:kk@elsesminde.dk

