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Fakta Elmelund skov og naturområde 
      
Tidspunkt Aktivitet 
Historik 
2001 Samarbejdsaftale mellem Vandcenter Syd, Naturstyrelsen og 

Odense kommune om skovrejsning på 2000 ha. 
Elmelundsprojektet udgør ca. 650 ha. 

2001- 2008 Naturstyrelsen opkøber hele eller dele af 6 ejendomme på i alt 
45 ha hvor der etableres skov og natur. Vandcentret 
medfinansierer erhvervelser. 

2008 Vandcentret vedtager en strategi for grundvandsbeskyttelse, 
hvor skovrejsning er et vigtigt instrument. 

2009 Igangsætning af jordfordeling i Elmelundsprojektet. 
2010 Afslutning af jordfordeling og supplerende opkøb. Der blev 

erhvervet 317 ha til projektet. Størstedelen af arealerne er 
erhvervet af Vandcenter Syd. Odense kommune erhvervede 43 
ha.  

Aktuelt 
31.12.2011 Naturstyrelsen har overtaget 222 ha, heraf  192 ha fra 

Vandcenter Syd og 30 ha fra jordfordelingen. Nu er 
rammerne skabt for at gå i gang med etablering af et nyt 
stort bynært skov- og naturområde. 

Fremtid 
2012 Odense kommune arbejder på overtagelse af de resterende 46 ha 

fra Vandcentret i den kommunale del af skovrejsningsområdet.  
2012 første 
halvår 

Færdiggørelse af ejendomsovertagelserne. 
Forundersøgelser på arealerne mht planlægningsmæssige 
bindinger, servitutter, jordbundsforhold, etc. kan begynde.  

2012 sidste 
halvår 

Borgerinddragelse – aktiviteter, hvor borgerne får mulighed for 
at komme med ønsker og gode ideer til, hvordan det nye skov- 
og naturområder skal se ud og hvilke friluftsfaciliteter der skal 
være. 

2012-2013 
vinterperioden 

Planlægning af det nye skov- og naturområde, herunder 
detailplanlægning, indhentning af myndighedstilladelser, etc. 

2013- 2015 Plantning af skov, etablering af ny natur, anlæg af 
parkeringspladser, skovveje og stier, samt friluftsfaciliteter. 

Resultat 
 Et nyt og unikt bynært skov- og naturområde op til Odense by 

på i alt ca. 360 ha, som giver gode muligheder for friluftsliv og 
samtidig beskytter grundvandet. 

 
Finansiering 
Opkøb af de 317 ha i jordfordelingen og etablering af skov, natur og friluftsfaciliteter finansieres i fællesskab 
af Vandcenter Syd med ca. 67 mio. kr., Naturstyrelsen med ca. 27 mio. kr. og Odense kommune med - 
budgetteret – 13 mio. kr. 
Desuden vil der kunne hentes tilskud fra EU til plantningen af skov.  
 


