
REFERAT  
Møde om skovrejsning for borgere på Tulipanvej, Violvej og Kannike-, Havre- og Kløvervænget 
28. juni, kl. 18:30 
 

Deltagere fra BRK:  Morten Bach Jørgensen (MBJ) 
  Mugen Adler 

Deltagere fra området: ca. 30-40 stykker 

 

1. MBJ startede med at gennemgå de historiske, økonomiske, planmæssige, fysiske, natur- og 
klimamæssige og politiske præmisser for skovrejsning vest for Kannikeskoven, inkl. 
synergieffekterne ved at rejse skov i samarbejde med områdefornyelse. MBJ forklarede tillige, at 
stregerne på kortet viser det maksimale areal, som kan inddrages til skovrejsning og at skovrejsning 
indeholder mange elementer, således at der ikke etableres en grøn ”mur” helt ud til 
afgræsningsmarkeringen. 
 

2. MBJ beskrev inddragelsesprocessen. Borgerinddragelsesprocessen starter med de borgere, som 
bor tættest på den kommende skov og på sigt afholdes der møde med resten af byens borgere. 
Skoven bliver udformet med mest mulig hensyntagen til de ønsker og forbehold, som borgerne i 
Aakirkeby kommer med. Der nedsættes en arbejdsgruppe med repræsentanter fra de forskellige 
foreninger, inkl. beboerforeninger mv. Derefter projekteres skoven med dens varieret indhold. Det 
blev understreget, at projektet er brugerdrevet og at der var generel støtte fra byen, baseret på 
input fra den uformelle høring i foråret og feedback fra borgermødet i maj. 
 

3. Skoven bliver udformet efter borgernes ønsker og vil indeholde maks. 4000 (hovedsagelige) 
løvtræer/ha, som plantes i størrelsen ”skovtræ.” Den kan f.x. indeholde lysninger med indre 
skovbryn, der vil være ydre skovbryn, som er 10-20 m bredt bestående af buske og mindre træer 
(evt. med enkelte høje træer), evt. kan der etableres vandhuller ”på toppen af bakken,” tæt på 
hovedvejen og på lavningen tæt på Violvejskvarteret. 
 
Beboerne ønsker vandhuller, afstand mellem deres skel og skovbrynet (40 m?), blomsterenge til 
insekter, brede stier med en belægning, som egner sig til både kørestole, rollatorer, barnevogne 
m.fl., en høj vedligeholdelsesstandard, hundeposestativer og skraldespande, et område til børneleg 
og ophold, som ikke ligger tæt på boligerne (for at undgå larm), parkeringsareal udenfor kvarteret, 
hundelufterområde, ”ikke-høje” træer, spredte lunde. Der er også beboere, der ikke ønsker 
projektet, da de: mister det lange kig og aftensol, er nervøse for mange udefrakommende, som skal 
parkere, er bange for, at der kommer flere rotter og råger, vil undgå støjende unger mv. 
 

4. Ang. drift: MBJ har lagt et opprioriteringsforslag til politisk behandling på 10.000 kr. 
 

5. Hundelufterområdet bliver en indhegning i skoven til frit løb. Der var et forslag, at det placeres på 
den lange tang mod vest. Et evt. p-område kunne etableres på græsset ved enden af Elmevej og i 



bunden af hundelufterområdet. 
 

6. Tidsplan: plantning af skoven og indretning af hundelufterområde kan igangsættes i løbet af 
efteråret 2021 og fortsætte i 2022, da midler bevilges i 2 omgange. 
 

7. Inddragelse af skolebørn ønskes. 
 

  



Invitation Invitation 
til møde til møde 

om skovrejsning vest for Kannikeskovenom skovrejsning vest for Kannikeskoven  

mandag, den 28. juni, kl 18:30mandag, den 28. juni, kl 18:30

I forbindelse med områdefornyelse, har vi en enestående mulighed 
for at skabe forbedrede vilkår for natur, biodiversitet og rekreativ 
udfoldelse på kommunens arealer vest for Kannikeskoven. Projektet 
tilgodeser flere af områdefornyelsens prioriterede indsatsområder 
og muliggør konkrete projekter, som byens borgere har foreslået.

En bynær skov kan indeholde mange elementer:
- Et lavt og lægivende skovbryn med f.x. blomstrende nødde-               
og frugtbuske og fuglesang
- En variation af træarter, som giver oplevelser året rundt med 
blomstring, høstfarver og træets silhuet
- Våde partier og vandhuller, hvor man kan opleve haletudser, 
frøer og guldsmede
- Enge med blomster, der gerne må plukkes
- Træer at klatre i og krat, hvor der kan bygges hule
- Hundeskov og afmærkede stier

Og selvfølgelig skal skoven indrettes med hensyn til de mange-
artede interesser, der er i området.



SKOVREJSNING I AAKIRKEBY 
 

 

 

 
 
 

 
 
Hvad kan skoven indeholde? 
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