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Mange hunde har det seneste år spejdet forventningsfuldt efter den nye hundeskov (foto:Kristian Spodsberg)

Nu åbner Bavnedam Hundskov lågen for hundene
Kom til åbning af hundeskoven
Onsdag den 7. oktober kl. 16.30 indvies den nye, store hundeskov, som ligger lige uden for
Sanderum.
Alle er velkomne – ikke mindst hundene. Kom og vær med og benyt lejligheden til at teste den
store, nye hundeskov.
Indvielsen af hundeskoven markeres med taler og lidt godt til ganen for både hunde og ejere.
Tørsten kan slukkes med kaffe og vand fra den nye vandpost, som VandCenter Syd har opsat på
parkeringspladsen.
Hundeskoven er på 80.000 m2.
Der er en rundtur på en grussti på 1 km.
Mødested: Indgangen til hundeskoven ved
parkeringspladsen på Bavnedamvej. 5200
Odense V

Kontakt: Anni Borup, Naturtyrelsen, tlf.
21490024, mail abo@nst.dk.

Elmelund Hestelaug etablerer ridestier
Hestelauget begynder nu at kunne se de synlige resultater af det
seneste års arbejde med at planlægge og søge tilskud til ridestier.
Ridestierne er i disse dage ved at blive til virkelighed. De 13 km
ridestier er markeret som slåede spor i skoven og piktogrampæle
til stimarkeringen er sat op. Nu mangler blot at hestelaugets
medlemmer får sat piktogrammer på pælene, så rytterne bliver
guidet sikkert rundt på stisystemet. Ridestierne kan benyttes fra
midt i oktober. Pengene til stimark-eringen er bevilget af
Friluftsrådet fra puljen af udlodningsmidler til friluftsliv.
Fire forskellige steder i skoven bliver der lige nu etableret korte
prøvestrækninger med forskellige grus-belægninger på
ridestierne, for at finde ud af hvilken type belægning, som er
bedst.
Ridestierne færdiggøres i sommeren 2016 med belægning og det vil blive markeret med en
indvielse. Hestelaugets arbejde kan følgespå Facebook i gruppen "Elmelundskovens Hestelaug".
Kontakt: Formand for Elmelundskovens Hestelaug, Peter Worm, tlf. 2154 9596.
Træerne vokser rigtig godt
Selv om der stadig går mange år før træerne i Elmelund Skov
vokser ind i himlen, så går det faktisk rigtigt godt med skoven.
Den nedbørsrige sommer har gjort, at træer og buske i skoven
har haft rigtig gode vækstbetingelser. Det gælder både de træer
og buske der er plantet i foråret, og de planter der blev sat i
2014.
Det er meget forskelligt, hvor stort behovet for renholdelse har
været på de enkelte arealer i skoven. Renholdelsen har været
bestemt af, hvilke træ- og buskarter der har været plantet, samt
hvilket ukrudt der er kommet de enkelte steder. Nogle steder
har det således ikke været nødvendigt at renholde. Det er f.eks.
de steder hvor der er plantet eg, og hvor ukrudtet har været
domineret af raps. Andre steder, hvor der er plantet bøg, og
hvor der har været meget græs, har det været nødvendigt at
renholde 4-5 gange med harvning.
Endelig er der nogle arealer, hvor ukrudtet ikke har generet
træerne, men hvor der alligevel er renholdt for at begrænse
mængden af tidselfrø.Generelt har Naturstyrelsen sommeren igennem, haft 1 – 2 traktorer kørende
for at renholde mellem planterne.
Kontakt: Anders Hersø Pedersen, Naturstyrelsen, tlf. 21490021, ahp@nst.dk

