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Her kan I finde de mange kampagneaktiviteter og planer for parker og natur – herunder den 
helt centrale Handleplan for Natur og Biodiversitet 

Finaleprojektets titel/overskrift: Odenses Skove – for nu og for fremtidens generationer 

 
Kort beskrivelse af projektet:  
Odense Kommune satser derfor benhårdt på at bevare eksisterende skove, finde nye 
arealer til fremtidig skov og at gøre skovene til en naturlig og lettilgængelig del af 
odenseanernes liv. Det, vi holder af, passer vi godt på. Derfor skal odenseanske borgere og 
besøgende føle sig inviteret indenfor i skovene og gøres nysgerrige på planter og dyr. 
 
I Odense Kommune har man politisk prioriteret og vist vilje til at passe på vores skove og 
naturområder. Det ser vi i Handleplan for Natur og Biodiversitet, der indeholder indsatser for 
mere end 70 mio. kr., hvoraf 9,5 mio. kr. allerede er fundet og omsat til initiativer. Den nye 
Klimahandleplan har også allerede givet udslag i en ny skovopsparing, der skal gøre det 
muligt at opkøbe arealer, når chancen opstår. Opsparingen har en startkapital på 4 mio. kr. 
til opkøb af arealer. Det ligger udover de 0,5 mio. kr. der allerede afsættes årligt til 
skovrejsningsprojekter, der skal beskytte grundvandet. 
 
Af igangværende og gennemførte indsatser kan nævnes: 
 

 En stor kortlægning af Fruens Bøge, Sejrskoven og Hunderupskovens samlede 65 
ha med henblik på at bevare og beskytte skovenes helt unikke biodiversitet. Det har 
givet en række anbefalinger til specifikke indsatser, som skal være med til at løfte 
skovens i forvejen høje biodiversitet yderligere. Disse indsatser sættes nu i værk. 

 Et forpligtende samarbejde med Den Danske Naturfond om udvikling af den 170 ha 
store Hesbjerg Skov. Der er afsat 400.000 kr. årligt til at fremskynde skovens 
naturlige udvikling mod en højere biodiversitet. 

 Udviklingsplan for Kohaveskoven, der skal gøre den til et 140 ha stort hotspot for 
biodiversitet og rekreation. I juni påbegyndes etablering af 15 paddehuller og 
paddeskrab for at skabe levesteder for padder, insekter og fugle. Det er den første 
af en lang række indsatser. 

 Formidling af biodiversiteten i skoven, som kan være svær at se og forstå. Vi møder 
borgerne fx på børnefestival i anledningen af International Biodiversitetsdag, med 
skiltning og på guidede naturture. Natureventyret Lucas og feen Falk Fjord i 
Sejrskoven formidler biodiversitet i børnehøjde året rundt gennem en app.  

 
Indsatserne har alle fokus på de sjældne og truede arter, der er tilpasset den helt unikke 
biodiversitet, der findes i de enkelte indsatsområder, for når vi forbedrer forholdene for de 
mest krævende arter, er det også til gavn for en række mere almindelige arter. 
 
 
Hvorfor skal netop dette projekt og jeres kommune kåres som Danmarks VILDESTE:  
Næsten to tredjedele af danske arter af planter, dyr og svampe er knyttet til levesteder i 
skoven og dér, hvor skoven grænser op til græsland. Særlig værdifuld er meget gammel 
skov med moser, skovlysninger, gamle træer med hulrum og dødt ved. Omkring en fjerdedel 
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af skovens arter er knyttet til sådanne gamle træer. Odense Kommune skal vinde, fordi vi 
har skarpt fokus på netop denne dyrebare gave, som skovene er for biodiversiteten. 

Beskriv hvordan projektet lever op til de overordnede bedømmelseskriterier 

 Nytænkende
Vi skaber stærke bånd mellem odenseanerne – små som store – ved at gå i dialog med
borgerne på sociale medier, digitale platforme, stande, minifestival, guidede naturture og
inspirationsoplæg.

 Engagerende
Skovene gøres tilgængelige og indbydende for byens borgere og besøgende med
nyanlagte stier, shelterplads, skiltning, udsigtspunkter – og natureventyr for de mindste
naturelskere.

 Vedvarende
Vi opkøber skovarealer for at passe på biodiversiteten nu og på lang sigt og omlægger
driften i eksisterende skove og laver specifikke indsatser, så vi passer på deres unikke
artssammensætning.

 Stort
Alene de tre store skovprojekter (Kohaveskoven, Hesbjergskoven og Fruens Bøge,
Sejrskoven og Hunderupskoven) udgør tilsammen 375 ha.

 Intelligent
Handleplanen for Natur og Biodiversitet giver politikerne mulighed for at prioritere
fornuftigt, fordi den sætter fokus på, hvor der mest akut er brug for handling.

Hvilken læring har kommunekonkurrencen givet, som kan bruges fremadrettet i 
kommunens(-ernes) naturindsatser? 
Vi skal lave biodiversitetsindsatser for biodiversitetens skyld – og ikke som en heldig 
sidegevinst ved fx omlægning af drift eller anlægsprojekter. Det betaler sig at prioritere et 
grundigt forarbejde for at klarlægge, hvilke områder der er mest udsatte. Så ved vi, hvor vi 
skal sætte ind hurtigst for at beskytte et områdes biodiversitet. 

Beskriv/illustrer kommunens bedste, billigste og delbare VILDE råd, som andre 
kommuner kan lade sig inspirere af:  
Det er svært at formidle biodiversitet. Det er et komplekst fagområde og hvert naturområde 
er unikt. Vi har opdaget, at det giver rigtigt god mening for borgere og besøgende, at vi gør 
opmærksom på relaterbare arter knyttet til bestemte områder. Det gør vi med fx skiltning. 
For når vi bliver opmærksomme på, at engperlemorsommerfuglen er dybt afhængig af den 
mjødurt, man finder i Hesbjerg Skovs skovenge, så bliver vi nysgerrige på skovengen som 
sted, vi knytter bånd til den og får lyst til at beskytte den. De konkrete eksempler på arter gør 
os som borgere mere bevidste om vigtigheden af naturområdernes unikke biodiversitet. Og 
det vækker en politisk opmærksomhed og vilje til at prioritere naturområderne. 

Bilag: 
1 - Artikel fra Fyens Stiftstidende, 4. maj 2022 
2 - Billede: Planche med billeder af Natureventyret i Sejrskoven 
3 - Billede: Miljøminister Lea Wermelin, der veteraniserer et træ i Sejrskoven 
4 - Bedste tip - illustration af skilt til Kohavenskoven  
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